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Nauja legenda
Manekenų demaskavimas
Tokia buvo pradžia: be ceremonijų, nelauktai buvo atskleistas manekenų, judančių ilgesio spyruokle, mechanizmas. Būtent ta spyruoklė užtikrino, kad banalūs ir
bereikšmiai įvykiai („gyvenimas“...) buvo tarsi saldi lemtis,
o kasdieniai susitikimai – tartum spalvingas ir nepaprastas
nuotykis.
Pasirodė: visos istorijos apie „bergždžius reikalus“ ir
„prarastus metus“, visos istorijos apie „amžinai sudaužytas
širdis“ – visa tai buvo paprasčiausiai iškirpta iš senamadžio
romano, pigaus ir labai juokingo. Kaip užsuktos mėgino pasijudinti sustingusių ponų su katiliukais figūrėlės, kaip ir figūrėlės lanksčių ponių laibomis talijomis. Bandė prisiartinti
vienas prie kito: nuo to priklausė svarbiausias gyvenimo
įvykis. Figūrėlės tįso akyse. (Tas talijos ir veido ištįsimas
vadinamas liūdesiu arba nusivylimu.)
Paskui nutiko kai kas keisto: tie spalvingi gyvenimo reikalai, ligi tol laikyti likimu, ėmė priminti mėsą, žalią mėsą
iš skerdyklos, pilną nenumatytos aistros ir nerimo.
Tie „spalvingi“ ir „fatališki likimai“, tie įvykiai ir susitikimai ūmai virto pusgaminiais, beskoniais, neaiškaus,
saldoko ir įkyraus kvapo; iškilo tarsi tešla ir tapo lipnūs it
klijai. Net ir žmonės dabar ėmė rodytis tartum sukurti iš
lipnios tešlos, iš ilgesio tešlos, ir leido kilti savo aistrai it
tešlai.
Tarp pirštų subyrėjo, visai kaip netikusi prekė, užsitęsę ir
visuomet liūdni įvykiai, vadinami „gyvenimu“.
Tuo metu iš reklamų ir miesto lempų išnyko šiltas violetas, freskų raudonis, kuris įsimaišo į nesuprantamas ir nenuspėjamas avantiūras tuščiose gatvėse; išnyko net patetiškas
citrinos geltonis, stebuklingas tarsi kubai ir lyg plieninė
šiaurės jūra – atsižadėjimo spalva.
Mėlyname naktinio miesto obuolyje pasirodė neonas,
raudonas ir žydras neonas.
Tas raudonis ir mėlis buvo šaltas it plienas. Ir šaltas plienas įsivyravo mieste.
Taip prasidėjo nauja miesto legenda.

Reikalingos naujos žaliavos
Ilgesys – gyvenimo reikalų rišamoji medžiaga.
Kaip ir iš gyvenimo, taip ir iš visos gamybos nuspręsta pašalinti lipnias medžiagas, palaidas ir pilnas kažkokių
minkštų, neaiškių įgeidžių.
Jų vietą užėmė dideli lašai įvairaus svorio ir nuotaikos
koncentruotos pilkumos: buvo čia lengva bei melancholiška betono pilkuma ir galinga mechaninė geležies pilka;
lankstus plienas ir skarda su vaizduote, norinti tik to, kas
jau yra. Galiausiai stiklas, nedailus lašas didelės, bespalvės
ir jau atvėsusios ašaros.
Iš tų sunkių pilkumos lašų buvo įmanoma išgauti tik koncentruotus stiklakūnius – kietus ir nulemtus tarsi likimas.
Tame pasaulyje melancholiškas varis išreiškė visame kame
reikalingą kasdienybės ir jausmų kruopelę.
Tačiau į naujo gyvenimo sudėtį taip pat įėjo porcelianas,
apvalus ir šypsąs, nors jame ir slypėjo dar bent dalelytė bejėgystės.
Ta lėliška ir liūdna pasaulio medžiaga įžengė į savo geriausią gyvenimo tarpsnį: į kritinę jos likimui dirbtinių formų epochą. Tai reiškė ne ką kita, o atvirą ir atsakingą, iš
tolesnės kaitos palaidumo jau išlaisvintą neįtikėtinai jaudinančios monotonijos gyvenimą.

Nauji manekenai eina
Tuomet ir žmonėse atsiskleidė medžiagų dvasia:
Bejėgio porceliano dvasia.
Popieriaus ir medžio dvasia.
Geležies dvasia. Skardos dvasia.
Vienu ypu į miesto gatves išėjo lėlės iš vitrinų, pačių
įvairiausių tipų. Ten – moters galva su lašeliu porcelianinio
liūdesio arba lašu palaidumo, pagal pageidavimą. Toliau
ėjo neišbaigtai liūdna lėlė, kurios nereikia vertinti pernelyg
rimtai; ji lygiai taip pat nepasitiki savimi, irgi nežino, ar

DEBORA VOGEL-BARENBLÜTH
Debora Vogel-Barenblüth (1900–1942), žydų kilmės rašytoja eksperimentatorė, gimė Burštyne, Rytų Galicijoje (dab.
Ukrainos vakaruose, Ivano Frankivsko srityje). Iš Burštyno būsimosios kūrėjos šeima persikėlė į Lvivą, daugiakultūrį miestą, tuo metu priklausiusį Lenkijai, – jame brendo
Deboros jautrumas kalbai. Vogel dalyvavo 1929–1935 m.
Lvive veikusios menininkų grupės „Artes“ veikloje. Grupės
nariai buvo lenkų, žydų ir ukrainiečių tapytojai, fotografai ir
architektai, įkvėpimo sėmęsi iš avangardinių meno judėjimų
(siurrealizmo, konstruktyvizmo) ir kasdienybės – reklaminių
plakatų, neoninių kino teatrų iškabų, Lvivo gatvių aplinkos.
Ši ištrauka – iš 1932 m. pasirodžiusio poetinių miniatiūrų rinkinio „Akacijos žydi“ (Akacje kwitną). (Daugiau Deboros Vogel-Barenblüth kūrybos: „Literatūra ir menas“, 2020.
IX.25, „Š. A.“, 2021.IX.24; vertė U. R.)

Vertėja

Jacques Lipchitz. Moteris su gitara. 1928

dėvėti linksmą kaukę, ar irgi vaidinti liūdną sceną rausva
suknele? Ak, ir tie kalkių rausvumo ar žydri suknelių skarmalai priklauso visam tam painiam gyvenimo reikalui...
Ir taip pat tarp jų buvo neryžtinga, pasimetusi kaukė iš
suplėkusių rožių ir žalumynų (seniau – Tulūzo-Lotreko
kaukė, naujai pristatyta Paskino). Ir kriaušiškas Pikaso moterų veidas apskritomis ir tingiomis akimis. O visi tie torsai,
palinkę dešinėn ir kairėn, įkūnija neva ypatingus ir itin svarbius reiškinius: plaukus, subanguotus kas trys ar keturi centimetrai, be jokio nukrypimo ar įgeidžio. Ta skardinė plaukų
jūra banguoja nustatytu ir lyg likimas nekintančiu ritmu.
Net tų lėlių melancholija buvo įspausta į kietas ir pusiausvyros kupinas linijas: antakiuose, nubrėžtuose juoda chna,
lūpose, apvestose „Kamelon“ rūšies lūpdažiu, dviejose simetriškose raudonio dėmėse ant skruostų.
O pro griežtą linijų ir plokštumų ornamentą neprasiskverbė nė vienas palaidos kūno materijos atomas. Negana to:
kietuose kontūruose šalia kūno glūdėjo ir vadinamoji siela.
Ji įsipynė į ornamentą ir tik vienas jos lašelis liko judrus:
juodas, pilkas, bronzinis akių lašelis. Tuomet apsunkęs akių
lašas pradėjo demonstruoti visus tauriosios melancholijos
medžiagos niuansus.

Skyrius apie manekenus: tęsinys
Popierius yra sustingęs ir plokščias, be perspektyvų. Popierius yra liūdnas kaip žmonės, kurie jau nieko nebegali
pakeisti gyvenime; kaip baltai melsvas pienas ir kartūnas,
išmargintas didelėm rožinėm gėlėm.
Medis gi yra liūdnas, kokie gali būti tik bejėgiai žmonės; nuobodūs žmonės, kurie nemoka pragyventi iš nieko:
iš melsvo oro ir iš paties gyvenimo.
Jų matome gatvėje ir fotoateljė vitrinoje. Po vestuvių užsakinėja fotografijas: po dešimt vienetų ir po dvylika, visiems giminaičiams ir sau, atsiminimui.
Jie žino: gyvenimą reikia atidirbti – viską, kas pritinka
gyvenimui, nustatyta tvarka ir savu laiku. (Apie tai, kuomet
tas laikas ateina, praneša pats gyvenimas, tereikia tik juo
pasikliauti.)
Bet niekados nėra atidirbama viskas: visuomet dar lieka
mirtis.

Dar keletas rūšių lėlių
Geležies dvasia: dvasia lygiagrečiai einančių, laimingų
bėgių. Dvasia susikaupusių ir aiškių mašinų, nuostabių
savo skausmingu veržlių ir spyruoklių judėjimu. Žmonės
geležies dvasia keliauja per minkštą ir miglotą gyvenimo
kraštovaizdį, neįsipainioję į svaiginančius likimo reikalus.
O tie, kurie buvo panašūs į skardą, vis kartojo sakinį: tegul viskas būna taip, kaip yra. Pilka skarda yra patyrusi.
Žmonės porceliano siela ir vėl buvo nuolat nustebę ir bejėgiškai šypsojosi.
Itin artimos porcelianui ir popieriui pasirodė daugiausia
moterys. O vyrai buvo tarsi susigiminiavę su geležimi ir
skarda. Arba su medžiu, sustabarėjusiu ir bejėgiu.

Karoliai, lyrinis intermezzo
Porcelianiniai gatvių manekenai apkibo margais karoliais. Virš nutekintų krūtinės kūgių pakilo triukšmas. Šiugždėjo medis, stiklas ir plienas.
Tas metališkas triukšmas nusėdo liūdnos bronzos klostėse; ant mąslaus aksomo juodumos ir užsigalvojusios terakotos.
Tuo metu iš gatvių ir vitrinų pranyko raudoni karoliai, nuplėšti nuo šimtų gyvų, šiltų rankų. Taip pat nebeliko perlų,
tykių tartum plieninė diena ir ošiančių pilkų jūrų melancholija. Nauji karoliai iš stiklo ir plieno yra šalti kaip svetimas
daiktas ir kaip gyvenimas, kai jau tenorime tik to, kas yra.
Moterys maudosi metalo žvangesyje. Taip sykį Leda
nugrimzdo švelniuose gulbės pūkuose; taip Makso Ernsto
moterys – aklos, putlios ir brutalios – įkliūva tarp skardinių
paukščių, aklų ir stulbinančių, kaip mintys.
Dabar šaltõs porceliano dvasios moterys leidosi glamonėjamos vėsių metalų ir kieto tylaus stiklo.
Kam reikalingi aksomiški, mėsingi perlai, vienodi kaip
pats gyvenimas, kai galima turėti brangakmenius iš stiklo,
pilnus galimybių, iš stiklo, kuris gali būti mielu langu ar
karoliuku? Kam reikalingos karštos smaragdų ir rubinų ašaros, išlietos dėl mums menkai pažįstamo gyvenimo, pilno
žemiškų sunkumų ir liūdesio?
1932 metų vasario 20-ąją laikraščiai pranešė apie didžiausios pasaulyje deimantų kasyklos Kimberlyje, Kanadoje, uždarymą: blogos konjunktūros deimantų rinkoje
pasekmė.
Taip paaiškėjo, kad deimantai nėra reikalingi. Nėra reikalingos nei aksominės perlų ašaros, nei smaragdai ir rubinai,
kurie gyvena labai painų ir mums nepavaldų gyvenimą.
Tuomet parduotuvių vitrinas užpildė dirbtiniai karoliai.
Jie tinka bet kuriai gyvenimo dienai.

Obuoliai, apelsinai ir citrinos
Lig šiol vaisiai buvo nesuprasti. Juose įžvelgė minkštimą,
įnoringą materiją, gyvą ir švelnią (kaip iš vaisiaus minkštimo plaukusios Renuaro moterys, nutapytos lyg raudonskruosčiai obuoliukai).
Tačiau obuoliai turi slaptą sielą. Ir apelsinai, apvalios erdvės, nėra tai, kuo juos laikome, nė citrinos, esybės iš šalčio
ir stikliško skysčio.
Apvalūs vaisiai iš esmės yra nepanašūs į save: į materijos pažodiškumą, į jos brutalų palaidumą ir neapibrėžtus
įnorius.
Ir būtent dabar atskleista, kad blizgantis lakas ir riebūs,
žvilgantys dažai labiau tinka vaizduoti vaisius nei lipni ir
minkšta materija. Vaisiai iš dažų ir lako išreiškia vaisiaus
dvasią: saldus apvalumas.
Taip pasirodė, kad mėsingi, neramių kūnų vaisiai yra nereikalingi.
O ant krautuvių iškabų greta vaisių apvaliais melsvo lako
lašeliais žvelgia žmogiškos figūros. Šypsosi žydra spalva iš
tų liepos popiečių, kai net dangus yra iš kieto ir šalto lako.
Taip gyvenime atsirado šalti ir blizgantys lako vaisiai.
Vertė Ugnė Ražinskaitė
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Rusija, Solženicynas ir rusų kalba
Karas visuomet yra ypatingas iššūkis ir streso šaltinis.
O toks iššūkis sukelia ypatingas reakcijas. Kai kurie Lietuvos politikai iš „vietinio Talibano“ sparno ir įtakingesni
influenceriai (aš juos vadinu „naujaisiais komjaunuoliais“) siūlo eliminuoti rusų kalbą iš švietimo sistemos –
tai būtų sudėtinė „derusifikacijos“ programos dalis. Kai
kas siūlo nukabinti ir atminimo lentelę Nobelio premijos
laureatui poetui Josifui Brodskiui Vilniuje, nes jis parašė
gana bjaurų eilėraštį apie Ukrainą. Brodskis parašė ne
tik šį vienintelį taip erzinantį eilėraštį, bet ir gausybę kitų
kūrinių, įskaitant ir eseistinius kūrinius apie sovietinio
žmogaus jauseną. Rusų kalba – ne tik okupantų arba pigių Gazmanovo dainų kalba. Nesinori kartotis, bet ja parašyti pasaulinės klasikos kūriniai ir jeigu mažinsime jos
prieigą, savanoriškai atsiribosime nuo idėjų ir polemikos,
kuri yra svarbi norint suvokti Rusiją. Skaitau Aleksandro
Solženicyno poleminį straipsnį, kurio neįveiktum, jeigu
gerai nemokėtum rusų kalbos, ką ir kalbėti apie Dostojevskio arba to paties Brodskio kūrybą.
Europa ir Rusija yra skirtingi, netgi priešingi pasauliai, nes Rusijai laisvė yra valdžios ir valstybės galios
kultas, o Europoje laisvė yra individuali, suteikianti teisę
keisti valdžią. Czesławas Miłoszas, nagrinėdamas Rusijos ir europinės civilizacijos santykius, rusiškojo imperializmo apraiškų aptiko ir Brodskio kūriniuose. Pasak
literatūros tyrinėtojos Barbaros Toruńczyk, tas rusiškojo
imperializmo apraiškas Miłoszas nurodo analizuodamas
Puškino ir Mandelštamo odes, Brodskio ir Solženicyno
pasisakymus ir ypač atkreipia dėmesį į tai, kad „joks
rusų inteligentas niekada nepripažins Ukrainos teisės į
nepriklausomybę, nes nesutikimas su Rusijos galybės
mažėjimu yra forma rusiško patriotizmo, kuris nepripažįsta taikaus tautinių valstybių sambūvio principo, o
tradicijų galiomis jam įdiegtas vien siekis dominuoti ir
užkariauti“ (Barbara Toruńczyk, „Suvokti Rusiją, arba

Apie Czesławo Miłoszo rusiškus susidomėjimus“, Šiaurės Atėnai, 2014 m. kovo 28 d., vertė Kazys Uscila).
Bet kaipgi suvoksi tą polemiką apie Rusiją ir rusų
sielą, jeigu gerai nemokėsi rusų kalbos ir visų kalbinių
subtilybių?
Skaitant rusų autorius, kurie samprotauja apie Rusijos
vaidmenį ir ateitį, vis nepalieka įspūdis, kad griūvant imperijai mums stebuklingu būdu pavyko ištrūkti patyrus
mažai nuostolių. 1990 m. rudenį kaip „Komsomolskaja pravda“ priedas pasirodęs Aleksandro Solženicyno
straipsnis „Kaip mums statyti Rusiją“ sukėlė gausias
diskusijas Rusijos politikų ir intelektualų sluoksniuose.
Kai kurias Solženicyno idėjas pratęsė radikalieji Rusijos politiniai technologai, formavę ir Rusijos prezidento
Putino „rusų pasaulio“ sampratą. Solženicynas, analitiškai konstatuodamas, kad rusai nebeturi jėgų Imperijai
išlaikyti, ir svarstydamas apie galimą Imperijos ateitį bei
sienas, rašo: „[...] trys Pabaltijo respublikos, trys Užkaukazės respublikos, keturios Vidurinės Azijos, taip pat ir
Moldavija, jeigu ją prie Rumunijos labiau traukia, šios
vienuolika – taip! – BŪTINAI ir NEABEJOTINAI bus
atskirtos.“ O Kazachstano sienas rašytojas laiko dirbtinėmis – bolševikų režimo sukurtomis be proto ir kaip
pakliūva – „kur kartą per metus praeina klajoklių bandos – ten ir Kazachstanas“. Tad, jo nuomone, dėl šios
respublikos, kurioje kazachai sudaro mažumą ir kurios
dykros buvo apgyvendintos rusais, kaliniais ir tremtiniais, sienų dar teks susitarti.
Ir pagaliau skyrelyje „Žodis ukrainiečiams ir baltarusiams“ jis kreipiasi į šias tautas „ne iš išorės, o kaip
SAVAS“ ir teigia, kad „mūsų tauta“ išsiskyrė į tris šakas
dėl mongolų įsiveržimo ir lenkų kolonizacijos. „Visa tai
neseniai sugalvotas melas, kad vos ne nuo IX amžiaus
egzistavo ypatinga ukrainiečių tauta su ypatinga ne rusų kalba. Mūsų visų ištakos brangiajame Kijeve, „iš kur

prasidėjo rusų žemė“, kaip rašo Nestoro metraštis, iš kur
ir pradėjo šviesti mums krikščionybė. Mus valdė tie patys kunigaikščiai: Jaroslavas Išmintingasis padalino sūnums Kijevą, Naugardą ir visas žemes nuo Černigovo
iki Riazanės, Muromo, Beloozero; Vladimiras Monomachas vienu metu buvo ir Kijevo, ir Rostovo-Suzdalės kunigaikštis [...]. Kijevo Rusios gyventojai ir sukūrė
Maskvos valstybę. Lietuvoje ir Lenkijoje baltarusiai ir
mažarusiai jautėsi besą rusai ir kovojo prieš lenkinimą ir
katalikizaciją. Šių žemių sugrąžinimas Rusijai visų tuomet buvo suvoktas kaip SUSIJUNGIMAS.“ Šias mintis
noriai eksploatavo ir Duginas, ir Surkovas, ne kartą jas
pakartojo ir Putinas.
Nežinia, ką dabar sakytų Solženicynas, jeigu būtų gyvas, matydamas karą Ukrainoje. Vargu ar jis palaikytų
režimo nusikaltimus, bet kai kurie jo perestroikos laikų
pasažai labai jau primena „rusų pasaulio“ skleidžiamą
propagandą: „[…] atplėštoje Galicijoje, austrams kurstant, buvo išauginta iškreipta ukrainiečių netautinė kalba, prikaišiota vokiškų ir lenkiškų žodžių, ir pagunda
atpratinti Karpatų rusinus nuo rusų kalbos, ir pagunda
visiško visų ukrainiečių separatizmo, kuris šiandieninės
emigracijos vadų kalbose prasiveržia tai primityviu nežinojimu, kad Vladimiras Didysis „buvo ukrainietis“,
tai nepakaltinamu įniršiu: „нехай живе комунiзм, аби
згубились москалi!“ („Tegyvuoja komunizmas, težūva
maskoliai!“)
Užbaigti norėtųsi optimistiškesne gaida, kurią lemia
žinios iš karo frontų. Kreipdamasis į rusus, Solženicynas siūlo „ne tiesti letenas į kitų gyvybes, – o suvokti
savo tautą esant apimtą sekinančios ligos ir melstis, kad
Viešpats mums atsiųstų išgijimą ir proto šiam veiksmui
įvykti“.

– VYGANTAS VAREIKIS –

Memorabilia

Trejetas nepraeis
Žinomo tarpukario fotografo J. Pauros grupinis portretas. Panevėžys, ketvirtasis ano amžiaus dešimtmetis.
Yra antspaudas kitoje nuotraukos pusėje. Daugiau jokios
informacijos. Mėginau aiškintis, kas tos trys poniutės romantiško peizažo fone. Panevėžio apskrities bibliotekos
rinkiniuose yra J. Pauros nuotraukų archyvas. Kartojasi tos pačios fotoateljė dekoracijos. Vidurinioji poniutė
išniro dar sykį. Bet jau viena, su didžiule chrizantemų
puokšte, dar labiau išsipusčiusi ir dar meistriškiau apšviesta. Tik jau pas kitą garsų miesto fotografą J. Žitkų.
Bibliotekos fonduose ji irgi bevardė, pavadinta nežinoma moterimi. Turbūt visa trijulė anuo metu buvo per
daug pažįstama mieste, kad reikėtų minėti vardus.
Žodžiu, istorijos neišeis pratęsti faktais. Kai nuotrauką
gal prieš metus nusižiūrėjau internete, ji ir pralinksmino,
ir gražiai priminė kelias pažįstamas moteris, jų laikyseną, žvilgsnius, mimiką, stilių. Visą kūno ir drabužių kalbą. Vienodai ant skreito dedamos rankos. Numanomas
sielų ryšys. Bendros paslaptys. Amžius gal kiek skiriasi,
bet draugystei tai neturi reikšmės. Džiaugsmas pabėgti
nuo vyrų, vaikų, virtuvės, bažnyčios. Beveik sąmokslas.
Taigi dar po vieną taurę šampano! Už gyvenimą ir nevystantį grožį. Labai norisi, kad jis nevystų.
Bet aišku, jog čia nei kasdienybės, nei kokios realios
šventės paveikslas. Moterys fotografo ateljė tik pozuoja, vaidina. Galbūt kartoja jau išmoktus vaidmenis ir
scenas. Perskaičiau, kad J. Paura nemažai fotografavęs
teatro gyvenimą, aktorius. Mieste netrūko spektaklių.
Afišos skelbė anuo metu populiarių operečių pavadinimus: „Geiša“, „Velnio pakriūtė“, „Doringa Zuzana“. Trijulė iš nuotraukos prašyte prašosi į sceną. Gal ir iš tiesų
ten buvo. Žiūrėk, kas nors ims ir atpažins, įvardins.
Daugelis tarpukario nuotraukų be galo graudžios, nes
žinai, jog viskas netrukus baigsis. Laiminga Pirmosios
Komunijos vaikystė, šeimos šventės, užstalės su rinktiniais gardėsiais, šampanas ir likieriai, „Kipro Petrausko“
muilas, iščiustytos karių ir dvasininkų uniformos, ministerių frakai, Laisvės alėja ir gintarinis pajūris. Dings nuo
krūtinių smetoniški ordinai ir medaliai, supleškės fotografijų albumai, laiškai, dienoraščiai.

Šios elegantiškos trijulės likimo negaliu nuspėti. Ar
turėjo teisintis dėl savo socialinės kilmės, pažiūrų, profesijos, priklausymo buržuazinėms organizacijoms, gražių
drabužių ir geros nuotaikos fašistinio režimo priespaudoje. Gali būti, kad šilkai ir karakuliai kuriai nors iš šių
poniučių bus be gailesčio pakeisti į juodą lagerio fufaikę.
O kita, laimingesnė, gal reabilituosis, persiauklės, uoliai

repetuos socialistinį dainų švenčių repertuarą ar „Vestuves Malinovkoje“.
Kažkur popiežiaus Pranciškaus raštuose perskaičiau
mintį, kad kiekvienas žmogus turi teisę būti laimingas.
Iki tol bažnyčiose vis kalbėta apie amžinąją laimę po mirties. Ir kad ją reikia pelnyti doru gyvenimu, užsitarnauti
lyg kokią dangaus pensiją (čia girdėto pamokslo citata).
Be abejo, žmonių teisė į laimę šioje žemėje pareikalautų
iš pamokslininkų daugiau išminties ir pasišventimo negu
pensijos dokumentų tvarkymas.
Kas šioje nuotraukoje užvis gražiausia, turbūt ir yra
moteris apėmęs laimės pojūtis, išgyvenamas ar trokštamas, ar suvaidintas. Net jeigu tai baigiasi, nutrūksta,
nėra tobula. O viskas praeina ir baigiasi bet kokiu atveju
ir bet kam šioje žemėje.
Galima pažvelgti ir taip, kad nebūtų baugu laikinumo ir
žemiški dalykai padvelktų amžinybe. Senuose paveikslėliuose trys taurių bruožų merginos, vilkinčios tunikomis,
įkūnija tris didžiąsias krikščioniškas dorybes: tikėjimą,
viltį ir meilę. Tiek graikų, tiek lotynų kalba šie trys daiktavardžiai yra moteriškosios giminės. Taigi merginos čia
visai vietoje. Kartais jos iškėlusios ar apsikabinusios tris
tų dorybių simbolius: kryžių, inkarą ir širdį. Apaštalas
Paulius savo garsiame tekste pranašauja, kad tas trejetas
pasiliks, kai visa kita praeina ir baigiasi.
Jau iš pradžių, gavęs tą nuotrauką, pagalvojau, kad čia
gali būti dar viena tikėjimo, vilties ir meilės dorybių personifikacija. Tik vis dvejojau, kokį titulą suteikti kiekvienai iš tos trijulės. Dabar jau žinau. Perkratęs visus
panašumus ir aplinkybes. Dar labai prisidėjo karalienės
Elžbietos paskutinės kelionės transliacija. Šv. Dvasia, patepusi karalienę, taip viską surikiavo, kad net laidotuvių
ceremonija taptų proga patikėti ar gauti vilties, ar pajusti
meilę. Kalba ir kiti apie tai. Pavyzdžiui, sako, kad nuoširdžiai meldėsi, atgavo ramybę, net slapta įsimylėjo –
gal tradicijas, o gal kurią princesę ar princą.
Trejetas nepraeina. Išmokęs nepaisyti nei nuodėmės,
nei mirties. Dėl to ir linksma – kartu su tomis iš nuotraukos.
-js-
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Agresoriui visada reikia taikos, priespaudą
kenčiantiems visada reikia išlaisvinimo
Pokalbis apie karo Ukrainoje ir 10-ojo dešimtmečio konfliktų Jugoslavijoje paraleles su AGONU HAMZA, marksizmo politinės filosofijos žinovu, žurnalo „Crisis and Critique“
redaktoriumi ir buvusiu Kosovo Respublikos ministro pirmininko patarėju.

– Atrodo, kad Jugoslavijos karų šmėkla nuolat lydi Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Dar 2014 m., Rusijai aneksavus
Krymą, Putinas kaip precedentu rėmėsi Kosovu, 2008 m.
Vakarų pripažintu nepriklausoma valstybe. Rusijos pajėgų
vykdomas Ukrainos miestų bombardavimas Kremliaus propagandos taip pat dažnai pristatomas vos ne kaip reakcija į
1999 m. JAV vykdytą Belgrado bombardavimą. Stipriausiojo teisių įtvirtinimas čia yra kertinis argumentas: jei Amerikai leistina šitaip elgtis Jugoslavijoje, kodėl Rusija negali
to paties daryti Ukrainoje? Jūsų nuomone, šios paralelės
tėra istorinę realybę iškreipianti propaganda ar jos vis dėlto turi prasmės?
– Gręžimasis į praeitį bandant paaiškinti dabartį yra problemiškas. Pagalvokime: dažnai girdime liberalus įvardijant tam tikras situacijas „sudėtingomis“. Rusija įsiveržė į
Ukrainą ir, anot ekspertų ir „taikdarių“ (peaceniks), mes privalome turėti omenyje šioje pasaulio dalyje dešimtmečius,
jei ne šimtmečius, besiklostančios situacijos „sudėtingumą“. Aš tai suvokiu kaip ideologinę priedangą, teigiančią,
kad už kiekvienos situacijos yra paslėptos gilesnės reikšmės
elementas. Jį privalu atskleisti, jei norime tinkamai įvertinti
įvykius. Esu linkęs teigti, kad pati „gilesnės istorinės (ar
kitokios) prasmės“ idėja, pabrėžiama tam tikrose situacijose, yra iškeliama siekiant pateisinti dabartį: šiandienos nusikaltimus, žiaurumus ir pan. Gręžimasis į praeitį yra mūsų
nepajėgumas ar veikiau mūsų nepasirengimas stoti akistaton su dabartimi. Tam tikru atžvilgiu to mus moko Hegelio
mintis; turint omenyje, kad jis – paviršutiniškas mąstytojas,
visa jo filosofija skirta ištuštinti „anapusybę“ atsisakant bet
kokio turinio, visų esencialistinių dualizmų. Ukrainos atveju realybė yra gana paprasta: Rusija įsiveržė į kitą valstybę,
privertė dešimtis milijonų žmonių palikti namus ir, atrodo,
vykdo akivaizdžius nusikaltimus, verčia civilius gyventojus
taikiniais. Tai Rusija pradėjo karą. Žinoma, šioje situacijoje
esama kitų „sudėtingumų“, bet jie nėra nė kiek gilesni ar
sudėtingesni nei gana brutalūs, „paprasti“ faktai.
Mes jau matėme panašius požiūrius į 10-ojo dešimtmečio
karus Balkanuose. Jei norime suprasti, kas vyksta buvusioje Jugoslavijoje, privalome grįžti kelis šimtmečius atgal,
privalome suprasti jų mitus ir papročius. Šios prieigos buvo
problemiškos daugeliu atžvilgių („tai barbarų regionas“ ir
t. t., ir pan.). Be to, jos nuošalėje paliko problemos esmę.
Mitai ir kiti folkloro elementai turėjo ideologinę funkciją:
karams prasiveržus, šie mitai buvo prikelti kaip ideologinis
priedėlis tam, kas vyko dabartyje.
Pribloškia kai kurių radikalių marksistų kvietimai „suprasti Putiną“. Dar keisčiau darosi, kai jie šaukiasi „pažabojimo“ politikos ir naujojo, mūsų eros George’o F. Kennano*.
Stulbina Rusijos Federacijos laikymas Sovietų Sąjungos
tęsiniu. Šiandienos Rusija yra absoliutus visko, kam atstovavo Sovietų Sąjunga, neigimas, net ir nominaliu lygmeniu. Putinas, pastaruoju metu itin pamėgęs skaityti istorijos
paskaitas, atmetė Sovietų Sąjungą ir Leniną. Šitaip jis kuo
labiau atribojo tiek save, tiek šiandienos Rusiją nuo Sovietų
Sąjungos. Jo ataka nukreipta prieš ukrainiečių tautą, kurios
jis nepripažįsta, – jis apkaltino Leniną Ukrainos valstybės
sukūrimu. Šį vasarį Putinas teigė, jog „turime pradėti nuo
fakto, kad moderni Ukraina buvo sukurta Rusijos, tiksliau,
bolševikinės, komunistinės Rusijos. Šis procesas prasidėjo
kone iškart po 1917 m. revoliucijos.“ Remdamasi šia interpretacija, Rusija invaziją vadina ne „karu“, o „specialiąja
karine operacija“.
Lenino pažiūros šiuo atžvilgiu buvo ypač aiškios, ir šiame pokalbyje verta prisiminti kai kuriuos teiginius iš jo
knygos apie tautų apsisprendimo teisę: „Proletariatas negali kitaip, kaip tik imtis kovos prieš prievartinį engiamos
tautos laikymą bet kurios valstybės ribose – būtent tai yra
tiksliausia tautų apsisprendimo teisės reikšmė. Proletariatas
privalo reikalauti politinio atsiskyrimo teisės kolonijoms ir
tautoms, engiamoms „jų pačių“ valstybių. To nepadarius,
proletarinis internacionalizmas teliks bereikšme fraze; tarpusavio pasitikėjimas ir solidarumas tarp engiančių ir engiamųjų tautų [proletariatų] taps neįmanomas.“
Leninas toliau teigia, kad tie, kurie nepajėgia „reikalauti
atsiskyrimo teisės Suomijai, Lenkijai, Ukrainai ir t. t., – elgiasi kaip šovinistai, kaip krauju ir purvu suteptų monarchijų ir imperialistinės buržuazijos padlaižiai“.
Šitai paminėjus, privalu visada būti itin atsargiems imantis lyginti. Buvusioje Jugoslavijoje karas kilo dėl Serbijos
hegemoninių ambicijų, tapusių Jugoslavijos iširimo priežastimi. Privalu visad būti atsargiems dėl „panašumų“, nes
tam tikru lygmeniu bet kas yra panašu į bet ką. Tai galioja
politikai, teorijai, kultūrai ir pan. Manau, kad pats faktas,

jog Putinas mini Kosovą kaip invazijos į Ukrainą „pateisinimą“, rodo šių atvejų nesuderinamumą.
– Viena iš sąvokų, kurioms šiandien gali grėsti nuvertėjimas, yra „genocidas“. Rusijos propaganda ir toliau
remiasi „genocido prevencija Donbase“ kaip vienu iš pagrindinių argumentų agresijai pateisinti. Kita vertus, klaikūs nusikaltimai Bučoje taip pat buvo Ukrainos valdžios
apibūdinti kaip „genocidas“. Kaip tokie kaltinimai genocidu atrodo buvusios Jugoslavijos požiūriu, prisiminus etninį
smurtą Bosnijoje ir Kosove? Ką ši sąvoka reiškia šiandien
ir kokios yra galimos politinės šio termino vartojimo potekstės?
– Norėčiau grįžti prie ankstesnio klausimo. Akivaizdu,
turėčiau teigti, kad kiekviena situacija turi specifinius aspektus, kurie ir turėtų tapti analizės objektu. Leninas siūlė įsitraukimo į „konkrečios situacijos konkrečią analizę“
formuluotę. Kaskart, kai imamasi „konkrečios situacijos
konkrečios analizės“, skaisčiosios kairiųjų sielos išsyk reaguoja iškeldamos Marxą, kartais ir Leniną, taip siekdamos
kompensuoti ir pateisinti absoliutų konkrečių pozicijų konkrečiose situacijose stygių. Tikrasis Lenino posakio keblumas yra ne „konkrečios situacijos“ analizė (kuo įvykis yra
išties ypatingas), o „konkrečios analizės“ pateikimas. Kitaip tariant, analizės, kuri nėra susikoncentravusi į analitiko
identifikavimą („abstraktaus analitiko“ specifinės situacijos
arba kažko, kas gali garantuoti, jog teisingos analizės pateikimas užtikrins jo / jos pripažinimą „tikruoju“ marksistu).
„Konkrečios analizės“ ėmimasis gali traumuoti būtent dėl
to, kad šiuo atveju pirmenybė teikiama konkrečiai situacijai, o ne analitiko kaip abstraktaus individo reprodukcijai.
Vadinasi, tokia analizė renkasi liaudies, o ne kairės pusę –
pastaroji toliau laukia įsikišimo ar analizės, kad suprastų,
kokia yra jos pozicija. Būtent čia ir glūdi rizika.
Manau, kad šiuo požiūriu ir turime analizuoti, ar tai, kas
vyksta Ukrainoje, išties gali būti vadinama genocidu. Tačiau tarptautinėje teisėje esama kažko nenormalaus (kaip
ir teisėje apskritai). Tarptautinis Baudžiamasis Teismas nusprendė, kad Srebrenicos įvykiai nėra genocidas. Teisė nėra nešališka, ji visuomet funkcionuoja tame ideologiniame
lauke, kurį pati apibrėžia.
Kita vertus, karas Ukrainoje tebevyksta, ir neatrodo, kad
greitai baigsis. Jis tęsis daug mėnesių, o gal ir metų. Gana
sudėtinga, jei išvis įmanoma, numatyti bet kurios situacijos
pasekmes. Šiandien padėtis neapibrėžta, ir kuo ilgiau tęsis
karas, tuo mažiau taikinga ir rizikingesnė taps situacija. Galiausiai bus nebe taip svarbu apibrėžti, genocidas tai ar ne,
užteks žinoti, kad tai Rusijos agresijos aktas. Apskritai tai
yra akistata su tikra katastrofa, kurios mastas tik augs. Apibrėžimai čia vaidins menką vaidmenį.
– Karo Ukrainoje kaina auga kasdien. Tai – ne tik prarastos gyvybės, niokojimai ir milijonai pabėgėlių, bet ir
ekonominė krizė Europoje bei auganti pasaulinio karinio
konflikto rizika. Atrodo, kad, nors pirmasis Putino planas –
greitai užimti Kijevą – žlugo, antrasis – tęsti karą ir versti
Vakarus daryti nuolaidas (pvz., atiduoti Putinui Ukrainą) –
turi šansų pavykti. Kokių pasekmių, jūsų nuomone, tokia
išdava turėtų Balkanų regione ir Europoje apskritai?
– Pasaulinio karo (man nelabai patinka žodis „konfliktas“
dėl jo depolitizuojančių savybių) rizika tampa vis realesnė.
Vis dar juntami didžiuliai pandemijos padariniai, tegu ir nustelbti karo Ukrainoje. Politinės, ekonominės ir socialinės
šių dviejų „krizių“ pasekmės tik pagilino ir / ar paspartino
prieštaras. Tai, akivaizdu, tik didina realią karo riziką. Kapitalizmo prieštaros nebesuvaldomos kapitalistinės sistemos rėmuose. Politinės, ekonominės ir socialinės prieštaros
susilieja su augančiomis baisiomis bado ir alkio perspektyvomis, ekologinėmis katastrofomis, klasinio konflikto
sprogimu, patriarchatu ir taip toliau. Žinoma, visa tai tėra
daug platesnio kapitalizmo prieštarų vystymosi dalis.
Turint tai omenyje, reikėtų nepasiduoti kokiai nors tautinių valstybių „prigimties“ tezei. Santykiai tarp jų yra, kiek
hiperbolizuojant, barbariški. Tarptautinius santykius galima interpretuoti kaip nuoseklias pastangų „civilizuoti mūsų
civilizaciją“ nesėkmes. Kitaip tariant, vis neišeina pašalinti
barbariškumo iš barbariškų santykių tarp tautinių valstybių.
Tai suprato net Immanuelis Kantas, nusavintasis liberalių
laisvių dainius. Savo trečiojoje kritikoje jis aptaria karo
neišvengiamumą: taikos laikotarpiai išties tėra laikinos paliaubos, nes valstybių santykiai egzistuoja nuolatinės karo
grėsmės akivaizdoje. Karas siekia gerokai toliau ir aukščiau
kasdienėje prigimtinės teisės išmintyje apibrėžto moralinio
pasmerkimo. Moralinės įžvalgos bereikšmės tam, kaip dvasia save realizuoja ir įgyja turimą formą: šiame procese moralinės įžvalgos yra pamirštamos.
Visa tai veda prie kertinės paties karo problemos. Kalbant apie karus ir karines intervencijas, esama (ne tik kairei
būdingos) tendencijos teikti prioritetą taikai ir stabilumui,
o ne teisingumui ir lygybei. Ir anksčiau, ir dabar, remiantis
netvirtais moraliniais ir „neutralumo“ pagrindais, iš saugaus

atstumo sutinkama palaikyti prievartą. Žinoma, prieštarauti tam nereiškia palaikyti karą. Tai būtų mažų mažiausiai
žiauru. Tačiau mes visi privalome būti itin apdairūs šaukdamiesi taikos. Pastaruosius 20 metų Balkanuose besitęsianti
taika vis labiau primena laikinas paliaubas. Prieš taiką privalome reikalauti teisingumo ir lygybės. Čia būtina prisiminti Lenino teiginį: „Arba revoliucija užkirs kelią karui,
arba karas sužadins revoliuciją.“ Liūdna naujiena yra tai,
kad bet kokio revoliucinio potencialo ar jėgos nebuvimas
šiandienos situacijoje tik toliau didins naujų karų ir žiaurumų galimybę. Griežtai tariant, šiandiena neturi istorinių
panašumų nei į Pirmojo pasaulinio karo pabaigą (bolševikų
revoliucija), nei į Antrojo pasaulinio karo pasekmes. Mūsų
situacija beviltiška.
Balkanuose keitimosi žemėmis, teritorinių mainų ar atskyrimų idėjos vis grįžta kaip politinės konfliktų sprendimo galimybės. Žinoma, Bosnija ir Kosovas – šalys, į kurias
krypsta tokio pobūdžio iniciatyvos. Manau, kad situacija
Ukrainoje (ar verčiau jos išdava) nenulems situacijos Bosnijoje ir Kosove, tačiau tikrai turės įtakos jos vystymuisi.
Balkanuose vienintelis būdas išvengti karo yra kovoti su
esama taika – taika, kurios palaikymas reikalauja galybės
politinių ir karinių įtampų. Analitiniu ir politiniu atžvilgiais
viskas pasidaro dar sudėtingiau pažvelgus į šias dvi valstybes per tai, kas jos nėra: tautinės valstybės. Louis Althusseras visuomet teigė, kad neįmanoma matyti visko iš visur,
ir aš manau, kad tai galioja ir mūsų problemai. Situacija
valdoma kaip politinis žaidimas, besiremiantis idėja, kad
kažkur antrame plane esama apibrėžtų, stabilių taisyklių.
Tačiau kai taisyklės susvyruoja ar žlunga, viskas vėl grįžta
prie starto linijos. Šiose situacijose viskas susimaišo, ir vėl
atsiveria karo galimybė.
Tad dar kartą: žūtbūtinai svarbu kovoti su bet kokia taika,
kurios kaina yra teisingumas ir lygybė.
– Karas tapo rimtu iššūkiu Vakarų kairei. Nors absoliuti
dauguma kairiųjų pasmerkė Rusijos agresiją, tik mažuma
palaikė karinės paramos Ukrainai poreikį. Ar įmanoma suderinti NATO kritiką su karinės paramos reikalavimais? Ar
iš principo nuoseklus solidarumas su Ukraina įmanomas
iš daugeliui kairėje tradiciškai būdingos pacifistinės pozicijos?
– Kairė keliauja gyvų mirusiųjų naktyje. Didžioji jos
pajėgų dalis neturi jokio politinio efektyvumo, reikalingo
išlikti arenoje. Tačiau jie apsimeta suprantantys politinę realybę. Tai galioja tiek politinėms grupėms, tiek kairiesiems
intelektualams. Iš dalies tai neišvengiamo momento buržuazinėje Vakarų plėtroje rezultatas. Gana įdomus ženklas
(arba simptomas), kad bet kurios šalies kairė yra sudaryta iš
stiprios vidurinės klasės. Ši pozicija gana įdomi, nes tokia
kairės padėtis paaiškina daug, įskaitant jos antiamerikietiškas nuostatas. Pastarosios didžiąja dalimi yra esminė pačios
kairės dalis. Gana keista, bent man, kad antiamerikietiškų
sentimentų šiandienos kairėje augimas tiesiogiai proporcingas jos pačios gilėjančiam vakarietiškumui. Ši kairioji
vidurinė klasė pradėjo nekęsti savo pačios šaknų. Jos antiamerikietiškos pažiūros plinta, nes tarsi padeda paneigti jų,
kaip vidurinės klasės, įvaizdį. Tačiau tai nėra nauja. Kairioji vidurinė klasė dažnai – ar dažniausiai – nekenčia klasės,
kuriai patys atstovauja, tarsi ši perdėta neapykanta galėtų
juos apvalyti nuo jų pačių socialinio pagrindo. Tam tikra
prasme antiamerikietiškų pažiūrų žmonės identifikuojasi su
Amerika per neigimą. Suvokdami, kad šios pažiūros yra jų
identiteto dalis, jie gręžiasi Putino link – Putino, kurį iki
šiol vargiai pažinojo ir suprato. Mano nuomone, išties įdomu tai, kad nė viena iš Putiną ginančių pozicijų nėra nuoširdi ir nuosekli: tokių nuomonių visad laikomasi iš toli, per
tam tikrą saugų atstumą. Atrodo, kad niekas iš tokių gynėjų
tiksliai nežino, ką daro, – jie težino, kad tai yra ne Amerika.
Kol šie diktatoriai laikėsi antiamerikietiškų pozicijų, kairė
rėmė ir Sirijos Asadą, ir Serbijos Miloševićių.
Ypač svarbu tai, kad antiamerikietiškos nuostatos kyla iš
patogios saugaus atstumo pozicijos, kurios pernelyg lengva
laikytis. Į galvą ateina daug pavyzdžių tiek politinėje, tiek
intelektualinėje plotmėse. Vos tik antiamerikietiška pozicija tampa intelektualinio, politinio ir / ar kultūrinio darbo
pagrindu – iš akiračio išslysta konceptualios amerikanizmo šaknys. Kitaip tariant, prarandamas gebėjimas atskirti
kitokį „amerikanizmą“ – pvz., putinizmą, erdoganizmą ir
t. t. Viena iš veidmainiškiausių pozicijų karo Ukrainoje,
Rusijos invazijos atžvilgiu yra įprastinė liberaliosios kairės litanija „teroras veda tik į daugiau teroro“, „svarbiausia
taika, kita išspręsime paskui“, „smurto smurtu nenugalėsi“.
Nukelta į p. 6 ►

* Georgeʼas F. Kennanas (1904–2005) – JAV diplomatas,

„sovietologas“. Kritikavo JAV nuolaidžiavimą SSRS plėtrai,
jo mintimi grįsta Amerikos Šaltojo karo politika, įskaitant ir
sovietų „pažabojimą“ (pastabos – vertėjos).
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Ar egzistuoja moterų istorija?
„Ar egzistuoja moterų istorija?“ – šį klausimą 1974 m.
uždavė prancūzų istorikė ir feministė Michelle Perrot, sudarydama paskaitų ciklą moterų istorijos tema viename iš
Paryžiaus universitetų. Pirmą kartą Prancūzijos universitetuose buvo dėstoma moterų istorija, iki tol moterys buvo
nematomos istorijos pasakojime.
Šiandien jau kultiniame tapusiame Simone de Beauvoir
veikale „Antroji lytis“ (1949), kuris analizuoja lytį kaip
socialinį konstruktą, teigiama: „Negimstame moterimi, bet
ja tampame.“ Šio veikalo pasirodymas ir prasidėjęs moterų išsilaisvinimo judėjimas JAV pastūmėjo prancūzes išsilaisvinimo judėjimą pradėti savo šalyje ir reikalauti, regis,
elementarių dalykų – teisės į kontracepciją, nėštumo nutraukimą. 1965 m. Prancūzijoje priimtas įstatymas, pagal
kurį ištekėjusi prancūzė įgijo teisę atsidaryti banko sąskaitą
pati, tam nebereikėjo vyro leidimo. Iki tol moters turtas buvo vyro žinioje. Tad šiame išsilaisvinimo kontekste „atsirado“ ir moterų istorija Prancūzijoje.
Šiandien jau neklausiame, ar egzistuoja moterų istorija,
tačiau klausimas vis dar keliamas, tik jo formulavimas kiek
kitoks. Šios vasaros pradžioje Lietuvoje buvo atkreiptas
dėmesys, kad nė viena istorijos brandos egzamino užduotis nebuvo susijusi su moterimis istorinėmis asmenybėmis.
Kurgi ta lietuvių moterų istorija? Ir nors pradedame jas „atrasti“ ir tik laiko klausimas, kada jos atsiras istorijos egzamino užduotyse, vis dėlto norėtųsi paklausti: kodėl ilgą
laiką moterys buvo tiesiog nematomos didžiuosiuose istorijos pasakojimuose?
Vienas iš argumentų, kuriuos pateikia istorikai: šaltiniai
nemini moterų, o tai reiškia, kad jos nedominavo viešajame
gyvenime, na, išskyrus visiems girdėtas mitines kovotojas
amazones. Tačiau šiandienos istorikai prakalbina šaltinius,
kurie pasakoja apie senovės graikes ir egiptietes, apie viduramžių mergeles ir moderniųjų laikų raganas. Paaiškėja,
kad antikos laikų moterys, ilgą laiką istorikų „laikytos“ tarp
namų sienų, ne tik buvo matomos viešajame gyvenime, bet
ir aktyviai jame dalyvavo. Kaip pavyzdį galime paminėti prancūzų istorikės Violaine Sebillotte Couchet knygą
„Artemisija, moteris laivų kapitonė senovės Graikijoje“.
Knygoje parodoma, kad Artemisijos, moters, vadovavusios
Halikarnaso miestui ir dalyvavusios Salamino laivų mūšyje
V a. pr. Kr., likimas ilgą laiką laikytas išimtimi. Knygos
autorė prakalbina tų laikų šaltinius, juos kontekstualizuoja,
ir paaiškėja, kad Artemisijos nebegalime vadinti išimtimi.

venvietės princas, gyvenęs maždaug VI a. pr. Kr. Tačiau
prieš keletą metų archeologai perėmė kasinėjimus ir atlikę
antropologinius tyrimus nustatė tikslią mirusiojo lytį. Pasirodo, kad įspūdingame Vi kape buvo palaidota moteris.
Kai kuriems istorikams vis dar sunku pripažinti, kad vadinamosios Vi damos kapas priklausė politinę galią turėjusiai moteriai, todėl atsiranda teorijų, kad ši moteris to meto
visuomenėje galėjo eiti religines, o ne politines pareigas.
Galime tik įsivaizduoti: jeigu mirusysis būtų buvęs vyras,
dėl jo statuso nebūtų kilę abejonių.
●

Freska iš romėnų vilos Pietų Italijoje. I a. pr. Kr.
Iš: www.metmuseum.org

Istorikai, tyrinėjantys moterų istoriją, vis dar turi kovoti su
nusistovėjusiais stereotipais. Kaip pavyzdį galime pateikti
Vi (Vix) archeologinius tyrimus rytinėje Prancūzijos dalyje. Šiame miestelyje archeologai aptiko gyvenvietę – joje
rado du kapus (VII–V a. pr. Kr.) po dirbtinai supiltu piliakalniu. Laidojimo kameroje buvo atrastas vagių nepaliestas prabangus kapas, kuriame mirusysis, papuoštas perlų,
gintarų karoliais, prabangiomis apyrankėmis ir auksinėmis
segėmis, buvo palaidotas kartu su keturračiu vežimu. Šioje
kameroje taip pat rastas didelis bronzinis krateras, skirtas
vynui atskiesti vandeniu: 1,64 m dydžio, dekoruotas graikų
karių hoplitų kovų scenomis. Šis įspūdingas krateras atkeliavo iš Pietų Italijos, kur buvo įsikūrusi graikų kolonija.
Kape taip pat rasta įvairių iš Etrūrijos atkeliavusių vazų,
kurios atskleidžia Vi gyvenvietės ryšius su Viduržemio jūros civilizacijomis. Kapo savininkas, to meto visuomenės
elito atstovas, buvo perėmęs graikišką puotavimo tradiciją,
kuri laikyta vyrišku užsiėmimu.
1953 m. archeologiniuose kasinėjimuose dalyvavę istorikai teigė, kad šio kapo savininkas turi būti vyras, Vi gy-

Vidinė žuvis

Vienas iš argumentų, kuriuo mėginama paaiškinti, kodėl istorijos puslapiuose sunku surasti moterų: istoriją rašė
vyrai. Negalime ginčytis dėl to, kad vyrai dominavo istorijos rašymo srityje: egiptiečių raštininkai, viduramžių vienuolynų kronikininkai ar Apšvietos mąstytojai dažniausia
buvo vyrai. Tačiau moterys taip pat ėmė kalamą, nendrinę
rašymo lazdelę, į rankas ir rašė, mąstė, filosofavo. Galime
paminėti keletą pavyzdžių: graikė Agalis iš Korfu salos,
parašiusi Homero poemų komentarus III–II a. pr. Kr., arba
Tertija, mirusi šešiolikos metų, tačiau jos kapo epitafijoje,
rastoje Olimpo miesto regione Graikijoje, buvo užrašyta:
filologė ir mūzų ministrė. O štai rašytojo Soterido dukra
Pamfilija (I a.) parašė 33 knygas, kuriose sudėjo įvairių
perskaitytų veikalų santraukas, komentarus ir tų laikų biografijas. Moters darbas kartais priskiriamas jos vyrui arba
tėvui, tačiau Bizantijos eruditas ir Konstantinopolio patriarchas Fotijus (IX a.) veikale „Biblioteka“ mini visus senovės
graikų autorius, o tarp jų ir Pamfiliją.
Galėtume sąrašą tęsti ir toliau, tačiau darosi aišku, kad
istorija buvo rašoma ne tik vyrų. Atidžiau paanalizavę, galime rasti ir kitų pavyzdžių iš viduramžių ar moderniųjų
laikų. Laikui bėgant vieni dalykai pasimiršta, kiti tampa
svarbesni ir giliai įstringa į istorinę atmintį, deja, ši buvo
negailestinga moterims autorėms ir jų darbai nugrimzdo į
užmarštį.
2018 m. spalio 10 d. interviu laikraščiui „Le Monde“
M. Perrot teigė: „Istorija vis dar lieka vyrišku mokslu tiek
savo praktika, tiek turiniu.“ O ar pas mus istorija vis dar yra
vyriškas mokslas?

– Vilma Losytė –

Poezija apie nieką
Jis „žaidžia daiktais menamais“.

Patrik Svensson. Apie ungurius ir žmones: mįslingiausios pasaulio žuvies
istorija. Iš švedų k. vertė Alma Braškytė. V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2020. 237 p.

Aidas Marčėnas, „Nieko nebus“ (2020)

Kruopštus tyrimas, įspūdinga biologinių, psichiatrinių ir
literatūrinių šaltinių sintezė. Aristotelis, Freudas, Homeras,
Grassas ir kiti. Smulkmeniška, gal kai kur šiek tiek nuobodoka objekto tyrimo istorija. Tačiau gausybė mokslininkų
ir entuziastų į dienos šviesą siekė ištraukti vieną paslaptingiausių būtybių. Ir riebus, ir saldus, ir šleikštulį keliantis, ir
besivyniojantis aplink ranką. Šitiek dėmesio? Svenssonas
toli gražu nėra pirmasis, paskyręs geriausius savo gyvenimo
metus. Neišsenkantis gamtininkų neurozės šaltinis, gamtos
mokslų šventasis gralis.
Dabar daugiau ar mažiau žinoma, kad šis padaras neatsiranda savaime iš nieko,
iš molio ir žemės dulkių – kuo šimtmečiais buvo tikėta. Taip pat ir nesėkmingai
mėginta atrasti reprodukcinius organus. Nepasisekė ir jaunajam Sigmundui Freudui, Triesto tyrimų stotyje atlikusiam daugybę skrodimų. Neatskleidė seksualumo.
Kiek įtakos psichoanalizės raidai turėjo tai, kad būsimasis daktaras, tyrimų sezonui baigiantis, juos ir vietines moteris vadino vienu žodžiu – bestijos?
Svenssonas nesidrovi savo herojaus paversti metafora, aptarti antropocentrizmo
pinklių ir kartu sužmoginti, padaryti dramatišku personažu, nubrėžti paralelių su
amžinojo sugrįžimo mitu. Autoriui rūpi „egzistencinis tikslingumas“ su visomis
iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Ne šiaip sau personažas, o simbolinis metafizikos įsikūnijimas. Svenssono saga pasižymi refleksyvia, asmeninės patirties
nuskaidrinta filosofija.
Kodėl gi ne koks nors migruojantis balandis ar klajojanti žirafa? Taip atsitiko,
kad Svenssonas sūnus ir Svenssonas tėvas (kaip, ko gero, visi ankstesni Svenssonai) kartu sutiko gyvatišką, baisų, atstumiantį ir patrauklų padarą. Priartėjo prie
pasaulio paslapčių. Tėvas ir sūnus tapo šiek tiek aiškesni vienas kitam. Svenssonas mus gundo būti naivius, šiek tiek pamišusius, pasinaudoti mokslo bei žinių
spragomis ir tikėti stebuklu, tai yra savo akimis. Juk unguriui mirtis yra reliatyvi
sąvoka.

Jeigu mes gyvename iliuzijoje, iliuzija turi trauką, stiprią trauką – įtraukia ir
paskandina. Arvydas Šliogeris brovėsi per daiktų džiungles į niekį, o tas, pasirodo, turi visus garsus, spalvas dar negimusias, jis yra ir jo nėra, mainosi, raitosi,
tūkstančiuose kambarių liejasi, kurias pasirinksi atidaryti duris – ten bus pradžia.
Kita fizikos pusė neturi dėsnių, tik vieną – teisinga jungtis nuo garso, nuo lašo
iki begalybės, ta pati auganti ant fraktalų paviršių, ta pati pradžia esančio ir nesančio, neatskiriamų vienas nuo kito.
Visi pasirodymai yra žaidimai, visi pakartojimai yra mirtis.
Ant didelių laiptų stovime, ant aikščių lyčių plaukiame, atskirtų nuo pradinių
prasmių, nuo nesamo į atsiradimą. Aido poezija yra kinų filosofija, kai beveik
nėra to, kas yra, o tai, kas yra, jau nebėra.
Jis – lietuviškas išminčius, ištirpinęs poezijos formaldehide triukšmus ir daiktus, mantras, apvalių betono balvonų teorines galvas, surūdijusius paneryje vamzdžius – tie neįžengė į žodžius. Jis atsiskyręs, jam plaukia debesys danguje.
Dangus sukeitė vietomis Aido barzdą ir plaukus, pavertė žodžius į smėlį, ištrynė jo poeziją mėlynu trintuku iš antikvarų lentynų. Jis liko sėdintis kinas, gatvės
juokdarys apversta žemyn galva, poetinis filosofas, pamatęs nieką, kurio ieškojo
Arvydas Šliogeris.
Jis matė Li Bo „Suokalbyje“, tuščios vidunakčių durys žaižaravo šilkais, tvoskė
prakaitu ir praeities kūnais, įrėmintas į duris liko su neparašytu tuščiu eilėraščiu.
Išėjo vakar, paliko Aidą, kiną apversta žemyn galva, juodų plaukų barzda šluojantį žemę. Jis ėjo į rytus, jis ėjo ratu, jis paskendo, liko tik barzda – eilėraščiai,
surišti į kuodelį.
Be prasmių ir vilčių, tik atleidimas. Aido neužmirštuolės nemiršta, jos tyli, šypsosi niekio ekranuose, pirmapradės negimusios eilėraščių bakterijos. Smiltys jam
liko, traškančios rankose, Saulės žiežirbos, žarstančios nesuprantamus signalus.
Aidas žaidžia „daiktais menamais“, jam kukuoja kosmosas. Į sapną išaustą iš
miego užmigo kerinčiai tuščias palydovas lietuvių kalbos.

– Vidas Dusevičius –

– Liudas Giraitis –
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Geriausios knygos apie Ukrainą: istorikės rekomendacijos
Svetainėje „Five Books“ iškilūs šių laikų intelektualai ir
rašytojai pateikia penkių aktualių knygų rekomendacijas.
2018 m. kovą čia buvo publikuotas žurnalistės Eve Gerber
pokalbis su amerikiečių istorike, Yale’io universiteto docente
MARCI SHORE (g. 1972), kurios specializacija – kultūrinė
ir intelektualinė Europos istorija. Be kitų veikalų, Shore yra
išleidusi knygą „Ukrainietiška naktis: intymi Revoliucijos istorija“ (The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution, 2017).

– Esate pažymėjusi, kad daugeliui europiečių Ukraina
yra „netikra“. Paaiškinkite, ką turėjote omenyje?
– Ukraina yra vieta, kuria dauguma europiečių ir amerikiečių nelinkę per daug domėtis. Dauguma žmonių,
suprantama, yra persiėmę vietos, kurioje patys gyvena,
problemomis. Tolimos vietos dažnai mums nėra tikros.
Po Maidano, po Krymo aneksijos ir karo Donbase pradžios buvo neįmanoma neprisiminti 1938 m. ir Miuncheno konferencijos. Chamberlainas Miunchene „nuramino“
Hitlerį, leisdamas jam iš Čekoslovakijos atimti Sudetų
kraštą. Hitlerio argumentai buvo labai panašūs į Putino:
„Tas kraštas – mūsų, nes ten gyvena etniniai vokiečiai
(/ rusai). Istoriškai tai – mūsų žemė, kuri buvo neteisingai iš mūsų atimta“ ir pan. Kai Hitleris aneksavo Sudetus,
Chamberlainas grįžęs į Angliją pasakė: „Kaip baisu, nerealu, neįtikėtina, jei mes turėtume čia rausti apkasus ir
matuotis dujokaukes dėl kivirčo kažkokios tolimos šalies
žmonių, apie kuriuos nieko nežinome.“
Galvoju apie Donbase tebevykstantį karą ir galvoje vis
skamba: „...kivirčas kažkokios tolimos šalies žmonių, apie
kuriuos nieko nežinome.“
– Jūsų pasirinktos penkios knygos atskleidžia regiono
esmę. Pirmojoje knygoje, regis, esama istorijos kapsulės;
be šios priežasties, kodėl pasirinkote Amelios M. Glaser
knygą „Žydai ir ukrainiečiai literatūriniuose Rusijos paribiuose“ (Jews and Ukrainians in Russia’s Literary Borderlands, 2012)?
– „Ukraina“ reiškia paribį. Dabartinės Ukrainos teritorijoje šimtus metų tarpusavyje maišėsi ukrainiečių, rusų,
lenkų, jidiš ir vokiečių kalbos, literatūros, humoras, kultūros, džiaugsmai ir nusivylimai. Šioje studijoje, apimančioje šimtmetį nuo 1829 iki 1929 m., Glaser suveda mus
su pačiais margiausiais veikėjais. Knyga mus lydi per
Pirmąjį pasaulinį karą, caro imperijos žlugimą, bolševikų
revoliuciją ir po jos vykusį pilietinį karą. Per tą laikotarpį
vien Kijevą buvo okupavusios penkios skirtingos armijos;
sumaištis gniaužė kvapą – literatūra irgi.
Autorė yra lyginamosios literatūrologijos specialistė, ne
ukrainietė, bet išmokusi rusų, ukrainiečių ir jidiš kalbas ir
itin gerai perpratusi Ukrainą. Su ta knyga galime paklaidžioti po nuostabius pasakojimus ir nuostabią literatūrą.
Iš dalies galima teigti, kad turgus yra šios knygos centras –
turgus kaip vieta, kurioje ryškėja simultaniška drama ir
susidūrimų su kitais kasdieniškumas.
– Vadinasi, ši knyga atskleidžia svarbiausius Ukrainos
tapatybės bruožus?
– Man Ukraina yra būtent šis pliuralizmas, šitie susidūrimai. Amerikiečiai, o gal apskritai vakariečiai, linkę etnines kategorijas naudoti kaip tam tikras emblemas kitiems
pasaulio kraštams suprasti. Jiems atrodo, kad jei Maidane
kalbama ukrainietiškai, vadinasi, ten bus ukrainiečiai. O
jei kalbama rusiškai, tai jie tikrai bus rusai. Ir jeigu vyksta karas, tai etniniai rusai, žinoma, kariauja prieš etninius
ukrainiečius. Mano nuomone, tai labai neteisingas supratimas. Man Ukrainos tapatybės esmė yra būtent šitas susimaišymas, šitie paribių turtai.
Serhijaus Žadano romano „Vorošilovgradas“ [2010, angl.
2016] recenzijoje „New Yorker“ žurnale minėjau, kaip
Žadanui apie šią knygą, kurią jis sukūrė ukrainietiškai,
aš parašiau lenkiškai, nors pati perskaičiau angliškai, o
jis man atsakė rusiškai. Ir kad visa ši situacija buvo labai
ukrainietiška – ir taip yra iš tiesų.
– Antrasis jūsų pasirinkimas – Vasilijaus Grosmano
„Viskas keičiasi...“ – nukelia mus į sovietinius laikus. Ką
ši knyga sako apie ukrainiečių charakterį?
– „Daug ką galima atleisti tam, kuris lagerio smurto
purve ir smarvėje išlieka žmogumi“, – sako pagrindinis
Grosmano apysakos veikėjas Ivanas. Šis nebaigtas tarybinio žydų rašytojo kūrinys [rašytas 1955–1963, išleistas 1970 m. Vokietijoje] įtraukia mus į stalinistinio
teroro sūkurį. Po Stalino mirties Ivanas grįžta iš gulago,
kur praleido daugybę metų, ir sutinka Aną, vidutinio amžiaus moterį, kuri XX a. 3-iajame dešimtmetyje dirbo komunistų partijos buhaltere Ukrainoje. Per vieną ilgą naktį
Ana papasakoja Ivanui apie badą Ukrainoje: bjauriai perdžiūvusias mergaites ir berniukus, badaujančius, katėmis
ir šunimis mintančius valstiečius, tėvus, valgančius savo
vaikus, staugimą. „Kas juos išgirs?!“ – galvodavau, – pasakoja Ana Ivanui, – Dievo nėra.“

Knygoje „Viskas keičiasi...“ labai glaustai, bet taikliai
perteikiama stalinistinė patirtis. Knyga supažindina mus
su bado Ukrainoje [Holodomoro – sovietų valdžios tyčia
sukelto Ukrainos valstiečių, besipriešinusių prievartinei
kolektyvizacijai, bado, dėl kurio 1932–1933 m. mirė nuo
7 iki 10 mln. ukrainiečių] istorija, o Ukrainos neįmanoma
suprasti nesuvokus to badmečio siaubo.
– Ukraina daugeliui yra tokia paslaptinga, kad dažnai
ji vis dar pristatoma kokiu įvadiniu straipsniu – reliktu iš
tų laikų, kai ji buvo sovietinė respublika. Kas jus patraukė
tyrinėti Ukrainą?
– Į Rytų Europą pasinėriau todėl, kad 1989 m. buvau
lengvai paveikiama įspūdžių. Mane įtraukė Berlyno sienos griūties drama, revoliucijos, Sovietų Sąjungos subyrėjimas. Priklausiau paskutinei Šaltojo karo metais auklėtai
kartai. Augau drauge su Reagano eros įsivaizdavimu apie
pasaulį, padalintą į dvi stovyklas, atskirtas geležinės uždangos. Visa tai išsisklaidė kaip tik tuo metu, kai formavosi mano politinė savimonė.
– Galbūt dar viena priežastis, dėl ko Ukraina daugeliui
tokia paslaptinga, yra ta, jog kalbėdami apie ją turime išmokti tarti jos vietovardžius ir žmonių, rašančių apie tą
regioną, vardus, o man tai atrodo neįmanomas žygdarbis.
Padėkite man su kita jūsų pasirinkta knyga – „Linkėjimai
iš Nov...
– Paweło Pieniążeko „Linkėjimai iš Novorosijos“ (Pozdrowienia z Noworosji, 2015)! Ši knyga prieš porą mėnesių pasirodė ir anglų kalba [su paantrašte „Karo Ukrainoje
liudijimas“].
– Papasakokite apie ją.
– Pawełas Pieniążekas yra labai jaunas lenkų žurnalistas. Pirmosiomis Maidano dienomis, 2014 m. gruodį, jį
sumušė Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus riaušių policija. Nepaisant to, žurnalistas liko Ukrainoje, o po
Janukovyčiaus pralaimėjimo ir pabėgimo į Rusiją savo
istorijos pasakojimą tęsė iš Donbaso. Tai vienas iš geriausių reportažų iš menkai suprantamo karo. Pieniążeko pasakojimai atskleidžia hibridinio karo tragediją nuvertintos
tiesos (post-truth) amžiuje: žmonės iš esmės žudomi dėl
pramanytų priežasčių.
– Skaitėte ją lenkų kalba, bet rekomenduojate angliškai.
– Knyga puikiai perteikta angliškai, iš dalies dėl to, kad
tekstas visiškai nepretenzingas. Proza labai skaidri, labai
sklandi, be jokio puikavimosi.
Pawełas pasižymi senamadiškosios žurnalistikos pagarba empirinei tikrovei. Jis lenkas, todėl nei geografiškai,
nei kalbiškai, nei kultūriškai Ukraina jam nėra tolima.
Ukrainietiškai kalba beveik kaip gimtąja, gerai rusiškai.
Jis turėjo puikią prieigą, bet būta ir šiokios tokios distancijos, nes, šiaip ar taip, jis – užsienio žurnalistas. Pieniążekas puikiai ir suprantamai viską paaiškina ir papasakoja
istorijų, atskleidžiančių šio karo, apie kurį taip mažai žinome, absurdiškumą ir tragizmą, karo, kuris iš tiesų grasina
išjudinti visą Europą.
– Pereinu prie knygos „Namas su vitražu“ (Dom z witrażem, 2015): kodėl rekomenduojate šį kūrinį, jį parašė...
– Żanna Słoniowska, Ukrainoje gimusi lenkų autorė. Tai
debiutinis jos romanas.
Jame pasakojama apie keturių kartų moteris, gyvenančias tame pačiame bute viename iš Lvivo namų. Istorija
nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio stalinistinio teroro tęsiasi
iki 2014 m. Ukrainos revoliucijos. Tai auklėjamasis romanas (Bildungsroman), kurio pasakotoja, į suaugusiųjų pasaulį žengianti jauniausia iš moterų, įtraukia mus į Lvivo
archeologiją; kadaise Habsburgų, vėliau Lenkijos, dabar
posovietinės Ukrainos miestas atsiskleidžia kaip daugiasluoksnė kompozicija. Tai gražus romanas.
– Lvivas – pasienio miestas. Papasakokite apie jį.
– Lvivas – didmiestis Vakarų Ukrainoje, būtent toje
Ukrainos dalyje, kuri daugiausia keliavo iš vienos galybės
rankų į kitas.
Ilgą laiką Lvivas buvo Lwów, Lenkijos ir Lietuvos Valstybės miestas; XVIII a. pabaigoje Sandrauga buvo padalinta. Pietinė jos dalis atiteko Marijai Teresei ir Habsburgų
imperijai ir buvo pavadinta Galicija. Lenkiškasis Lwów tapo Austrijos Lembergu, Habsburgų miestu su Habsburgų
architektūra. Po Pirmojo pasaulinio karo Lenkija atgavo
nepriklausomybę ir, sumušusi Ukrainos pajėgas, šį miestą
vėl atsiėmė.
Po Molotovo–Ribbentropo pakto (nacių ir sovietų tarpusavio nepuolimo sutarties) 1939 m. rugsėjį Raudonoji
armija įsiveržė į tuometinę Rytų Lenkiją ir prijungė Lvivą
prie Sovietų Ukrainos. 1941 m. vasarą pasirodė vermachtas, vokiečiai išstūmė Raudonąją armiją ir užėmė miestą.
Vėliau per karą Raudonoji armija grįžo. Mieste gyvenę
žydai jau buvo išžudyti, o per Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje madingus gyventojų mainus (dėl vadinamojo „etninio nesimaišymo“) etniniai lenkai buvo išsiųsti į

Lenkiją, o Lvivas tapo sovietinės Ukrainos miestu. 1991 m.,
žlugus Sovietų Sąjungai, Ukraina su Lvivu tapo nepriklausoma šalimi.
„Name su vitražu“ vaizduojami visi šie skirtingi miesto
įsikūnijimai.
– Kitados rašytame straipsnyje pažymėjote, kad lenkus
ir ukrainiečius sieja ypatingas ryšys. Kuo dėl to Ukrainos sienų nepastovumo ukrainiečių santykiai su kaimynais
skiriasi nuo kitų kaimyninių valstybių piliečių santykių?
– Sienos stumdytos daugybę kartų. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo pasitaikė žiaurių etninio valymo epizodų.
1943 m. vyko Ukrainos lenkų etninis valymas, per kurį
radikalūs ukrainiečių nacionalistai, kai kurie iš jų kolaboravę su vokiečiais, žudė lenkus Voluinėje. Po karo Lenkijos vyriausybė, norėdama išsklaidyti etninių ukrainiečių
santalkas Lenkijos teritorijoje, tūkstančius Vakarų Lenkijos ukrainiečių prievarta iškėlė, kai kuriuos iš jų nužudydama.
Nepaisant to, lenkai ir ukrainiečiai turi daug bendro.
Juos sieja sovietų ir vokiečių okupacijos patirtis. Ir vieni,
ir kiti buvo atsidūrę Hitlerio ir Stalino kovų lauke ir mėtomi tai į vieną, tai į kitą pusę. Jų kalbos suprantamos viena
kitai. Lenkų ir ukrainiečių santykiai be galo sudėtingi –
kaip ir dauguma tikrai reikšmingų santykių.
– Paskutinė jūsų rekomendacija – „Mesopotamija“
(2014). Papasakokite apie šią knygą, kurios autorius...
– Serhijus Žadanas. Puikus rašytojas, poetas, prozininkas ir ska grupės „Šunys kosmose“ vokalistas.
„Mesopotamija“ – naujausia Žadano knyga anglų kalba.
Tai romanas, sudėtas iš įvairių istorijų, daugiausia prozos,
bet yra ir poezijos. Istorijų veiksmo vieta – Charkivas, Rytų Ukrainos miestas, kuriame dabar gyvena Žadanas, pats
kilęs iš Donbaso. 2014 m. pavasarį dar nebuvo aišku, ar
Charkive įsiplieks separatistų sukilimas, ar miestas taps
karo apimtos teritorijos dalimi.
– Ką skaitydami „Mesopotamiją“ sužinome apie Ukrainą?
– Žadanas iš tiesų genialiai sugeba sudominti skaitytoją šių poindustrinių, posovietinių vietų personažų vidiniu
gyvenimu. Žadanui darytos literatūrinės įtakos amerikiečių skaitytojams suprantamos: poetai bytnikai, Kerouacas
ir Burroughsas, magiškasis realizmas. Nors jis rašo apie
žmones, gyvenančius absoliučiai kitame laike ir kitoje
vietoje, su jais kažkaip labai lengva susitapatinti. Žadanas
turi aštrią klausą dialogams. Ir sužadina gilią, bet anaiptol
ne sentimentalią meilę šitiems žmonėms, apie kuriuos ilgai nieko nežinojome.
– Jūsų pasakojimas apie Ukrainos revoliuciją nuo ankstesnių pasakojimų skiriasi ne tik tuo, kad istoriniams įvykiams suteikiate žmogišką veidą. Ką savo darbu siekėte
papildyti?
– Revoliuciją norėjau užfiksuoti kaip gyvą patirtį. Komentarus apie Ukrainos revoliuciją, suprantama, daugiausia rašė politologai ir politikai, kuriems įprasta rašyti apie
įvykius jų vyksmo metu ir svarstyti apie jų poveikį geopolitikai.
Knygoje nepateikiu jokių politinių receptų. Nesakau,
kad turėtume taikyti sankcijas X, bet netaikyti Y. Joje stengiuosi istorijos veikėjams suteikti žmogišką veidą, užfiksuoti subjektyvius dalyvių išgyvenimus, padėti suprasti,
kas žmones verčia rizikuoti savo gyvybe, priimti sprendimus, apie kuriuos prieš kelis mėnesius jie net nebūtų drįsę
galvoti.
– Paanonsuokite, ką sužinojote apie revoliucijos ekstazę
ir tragediją?
– Tu sužinai apie žmogaus gebėjimą solidarizuotis, net
jei tas solidarumas trapus, nepatikimas ir beveik visada
trumpalaikis. Nepaisant to, Maidanas liudija apie šį žmogiškąjį gebėjimą, kurį retai kada manome turį.
Revoliucijose atsiskleidžia ir laikiškumo aspektai. Per
Maidaną žmonės prarasdavo laiko nuovoką, išnyko skirtumas tarp dienos ir nakties. Ką reiškia tas žmogaus laiko
patyrimo pokytis? Filosofams dabartis visada kėlė problemų: kaip užfiksuoti dabartį, kuri, atrodytų, neturi trukmės?
Vos pabandai ją užčiuopti, o ji jau praėjusi.
Jeanas-Paulis Sartre’as dabartį apibūdina kaip ribą tarp
en-soi („savyje“) ir pour-soi („už savęs“), turėdamas omenyje ribą tarp to, kas buvo, kas įvyko, kas buvai iki šios
akimirkos, – t. y. to, kas inertiška, ko negalima pakeisti, –
ir galimybės peržengti tai, kas buvo, ir tai, kas buvai, kažin
ko naujo galimybės. Šita riba – dabartis – su mumis yra
kiekvieną akimirką, bet paprastai mes jos nepastebime.
Mes nesąmoningai peržengiame tą faktiškumo ir transcendencijos sričių ribą. Revoliucijos tą ribą nušviečia.
– Vadinasi, revoliucija, kaip ir Ukraina, yra paribys?
– Taip. Ji yra tai, kas vokiškai vadinama Grenzerfahrung,
pažodžiui – „ribinė patirtis“.
fivebooks.com
Vertė A. P.
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Keletas pasvarstymų apie Juozą Miltinį
Nuo Juozo Miltinio mirties jau praėjo kone trys dešimtmečiai, jo įkurtas teatras ir visa su teatru susijusi aplinka jau
tirpsta užmaršties pievų rūkuose, nublanko daugelio aktorių veidai ir pats teatras už jo įkūrėjo paminklo, gudriai
Regimanto Midvikio sumanyto, nugaros stovi lyg susigūžęs – nebestebindamas ir nebekviesdamas kaip andai, o
skaičiuodamas praradimus ir laukdamas naujos kūrybinių
atradimų ir įkvėpimo bangos. Kas bus ir kada pasirodys tas
tikrasis įkvėpėjas? Juk bandymų jau būta.
Taigi praėjo daug metų, o man vis kirba keletas klausimų,
į kuriuos vargu ar galės atsakyti jaunesnioji kritikų karta,
nemačiusi nei Miltinio, nei jo spektaklių, nei to laikmečio
neragavusi. Kaip atsirado Miltinio legenda? Kodėl teatre
įsigalėjo ypatingas režisieriaus kultas? Kodėl ir kaip jis buvo keleriems metams nušalintas nuo pareigų 1954-aisiais?
Kaip klostėsi jo santykiai su Lietuvai ir kultūrai vadovaujančiais asmenimis bei organizacijomis? Kyla ir dar daug
kitų klausimų, į kuriuos norint atsakyti reikėtų panirti ne
tik į teatro archyvus. Atsakymų atsirastų pavarčius partijos
CK atvirų nutarimų ir neskelbiamų aplinkraščių medžiagą,
saugumo bylas, Panevėžio miesto savivaldybės popierius.
Niekada nebuvau nei Miltinio draugė, nei jo teatro didelė
mylėtoja, nes pirmiems jo šlovės spinduliams sklindant buvau išvykusi į GITIS’ą studijuoti, namo grįždavau nedažnai ir dar nebuvau Teatro draugijos, kuri keliones ir sunkiai
gaunamą viešbutį apmokėdavo, narė, tai Panevėžys man
nebuvo lengvai pasiekiamas. Pirmą kartą Miltinio spektaklį – atnaujintą Antano Vienuolio „Prieblandoje“ – pamačiau būdama pirmo kurso studentė teatro gastrolių Vilniuje
metu. Regis, 1956 metais. Žiūrėjau ir galvojau: kuo gi tas
teatras toks ypatingas, kuo jau taip skiriasi iš kitų? Atrodė tradicinis buitiškas, „tikroviškas“, kuriame aktoriai pagal paprastą sumanymą vaidino gerai (pavyzdžiui, puikus
buvo Vaclovas Blėdis – Samodukas). Buvau paakinta po
spektaklio nueiti į užkulisius pasikalbėti su Blėdžiu, ir aš,
nors ir labai jaudindamasi, nuėjau. Blėdis skubėjo nusivalyti grimą, pasisveikinęs mostelėjo greta atsisėsti, ir aš jam
uždaviau kvailų kvailiausią klausimą: „Ar Jūs dirbate pagal
Stanislavskio sistemą?“ – „O tai dar pagal kokią kitą?!“ –
riktelėjo pervėręs mane piktu baltai žydru žvilgsniu. Aišku,
šiandien ne kiekvienas supras, kuo mano klausimas buvo
toks kvailas: o juk būtent kitokių „sistemų“ pėdsakų tada
vis ieškota Miltinio, dar prieš karą mokslus išėjusio Paryžiuje, teatre ar jo rengiamų aktorių studijoje. Taigi interviu
nenusisekė.
Po Stalino nuvainikavimo 1956 metais, Nikitos Chruščiovo „atlydžio“ metais, Maskvoje (retsykiais užsukdami
ir į Vilnių, Rygą ar Taliną) pamažu ėmė rodytis vis daugiau
užsienio kultūros atstovų; afišos skelbė iki tol draudžiamų
Vakarų dailininkų parodas, koncertus, įžymių prancūzų,
italų, vokiečių, anglų teatrų spektaklius, daugelį jų tada
man teko pamatyti. Tarp jų buvo ir Miltinio bendramokslių
Jeano-Louis Barrault, Marcelio Marceau ir kitų nuostabūs,
preciziškai sustyguoti spektakliai bei vaidmenys – ilgam
įsimenantys meno kūriniai. Užtat savo krašte nustebinti
ką nors Panevėžio teatro įkūrėjui buvo vis sunkiau. Beje,
ir Lietuvoje ėmė bręsti nauja gabių režisierių karta: Jonas
Jurašas, Povilas Gaidys, kiek vėliau – Jonas Vaitkus ir kiti. O Miltinio teatras ir studija gyveno materialiai skurdų
gyvenimą, neturėjo lėšų specialiems pedagogams samdyti
ir visapusiškai lavinti aktorius. Ir atlyginimai buvo menkučiai. Trumpiau tariant, jų rengimo būdas neatitiko Miltinio
keliamų reikalavimų. Pirmiesiems jo aktoriams iš tikrųjų
buvo atiduota visa, ką jaunas režisierius galėjo, apie ką svajojo, o laikui bėgant vadovas išsisėmė, ilgainiui ir svajonės
priblėso.
Man visuomet atrodė, kad Miltinis buvo dramatiško likimo žmogus. Jam nepavyko įgyvendinti savo ilgai brandintų užmojų. Iki pat 1931 metų mokėsi Lietuvoje, lankė

Vaidybos mokyklą prie Valstybės teatro, bandė kabintis į
Šiaulių teatrą, jau anuomet intuityviai jausdamas, kad teatras turi būti kitoks. Ir pagaliau – 1932 metai, Paryžius,
studijos Charles’io Dullino vaidybos studijoje, jo Théâtre
de l’Atelier, aplinkui verdantis kultūrinis gyvenimas, kurio
syvus Miltinis stengėsi įsiurbti, atvėrė jam akis. Talentingas, darbštus ir griežtas mokytojas Dullinas reikalavo iš
aktoriaus tobulai įvaldyti, perprasti – kaip kad geras jojikas žirgą – savo kūną, kad vaidinant bet kurio žanro kūrinį
(dramą, komediją ar tragediją) jis tau paklustų, kad galėtum
reikštis, vaidinti lengvai ir, svarbiausia, gebėti improvizuoti. Reikalavo perprasti dramos kūrinio stilių, o tada – tobulinti žodžio kultūrą.
Kai, dar spėjęs pasitobulinti (regis, šviesų menas, koloritas tada jį labiausiai domino) ir Londone, Miltinis grįžo iš
Paryžiaus į Kauną su svajone įkurti savo teatrą ir nemenku
sąrašu autorių ir pjesių, kurias norėtų režisuoti, jo niekas
nelaukė, niekur nepakvietė, neįsileido. Juozo Keliuočio remiamam, jam teko bendradarbiauti „Naujojoje Romuvoje“,
verstis kritika. Jam natūraliai tvenkėsi nuoskauda ir pyktis.
Senstančio, primadoniško, štampais aplipusio Valstybės teatro, koks jis liko po Andriaus Olekos-Žilinsko ir Michailo
Čechovo išvykimo, Miltinis nekentė. O kai įsidarbino Darbo rūmuose ir ėmė auklėti jaunų teatro mylėtojų kolektyvą,
vildamasis su jais įkurti savo teatrą, į Lietuvą atėjo sovietų
valdžia. Ir teatrą Panevėžy įkūrė ne jis, o – jam, leidę būti
„aktoriumi su teise režisuoti“. Verta įsidėmėti, kad Panevėžio teatras buvo pirmasis tokio pobūdžio teatras-studija,
kuriam vadovavo pirmas Vakaruose mokslus baigęs režisierius. Visi kiti Lietuvos režisieriai buvo įvairių rusų teatrinių mokyklų šaknų.
Gavęs teatrą, Miltinis tapo naujos, sovietinės, valdžios
įkaitu. Užtat pats pirmasis jo režisuotas spektaklis – patetiškas pjeses apie Leniną ir Staliną rašiusio autoriaus
Nikolajaus Pogodino „Sidabrinis slėnis“ apie tėvynę Tolimuosiuose Rytuose, prie Japonijos, ginančius pasieniečius –
buvo neregėtas „paryžiečio“ kompromisas. Tokia pradžia.
Kompromisų darė ir kiti mūsų režisieriai, teatrų vadovai,
bijodami prarasti teisę dirbti, profesiją. O garbė, orumas tokiomis aplinkybėmis pasislenka užleisdami vietą baimei.
Iki šiol sunku suvokti, kodėl gi 1954-aisiais Miltinis buvo nušalintas nuo pareigų. Tuo metu jis repetavo Čechovo
„Žuvėdrą“, regis, sovietų valdžios atžvilgiu nekaltą veikalą.
O prieš kelis mėnesius buvo pastatęs grynakraujį sovietinį
veikalą „Kaip grūdinosi plienas“ pagal Nikolajų Ostrovskį.
Regis, jokios ypatingos priežasties nebūta.
Bet reikia prisiminti, kad tai buvo pokaris, sunkūs Stalino laikai, partizanų ir stribų tarpusavio kovų, o kūryboje –
nykaus „socrealizmo“ laikai ir užkliūti anuometiniams
ideologams galėjo viskas: ir ką vilki, ir ką mąstai, ir ką
skaitai, ir su kuo bendrauji, ir kam rašai laiškus, ir ką laikai ant sienos pasikabinęs... Ekspresyviai savo jausmus ir
nuomonę reiškiantis Miltinis buvo nesunkiai susekamas,
iššifruojamas, nes bandė palaikyti ryšius su bičiuliais užsienyje, daug kalbėjo – kalbėjo repetuodamas, – mėgo
pasipuikuoti savo žiniomis, šaipėsi iš tų, kurie nelavino savo kultūrinio skonio, citavo visokius sovietiniam žmogui
menkai žinomus ar išvis negirdėtus autorius. Gyrėsi mokąs
keletą užsienio kalbų, gaunąs iš užsienio knygų ir skaitąs
jas originalo kalba (!). Kalbėjo įvairiausių interviu ir filmavimų metu, kalbėjo su privačiais asmenimis, tarp kurių irgi
galėjo būti skundikų. Neabejoju, kad nemaža dalis teatro
darbuotojų buvo vienaip ar kitaip priversta tarnauti saugumui – sekti, užrašinėti, skųsti. Tai kas gi taip užkliuvo
jam rengiant „Žuvėdros“ premjerą? Čechovas ar greičiau
Treplevo personažas, kuriuo Miltinio, regis, norėta kartu
su Čechovu ir Treplevą vaidinančiu Algimantu Masiuliu
kažką svarbaus pasakyti apie kūrybą, apie „naujų formų
poreikį“??

Agresoriui visada reikia taikos, priespaudą
kenčiantiems visada reikia išlaisvinimo
► Atkelta iš p. 3

Tikrasis klausimas yra: kas nori taikos? Negaliu sugalvoti nė vienos okupantų jėgos, kuri nenori taikos, –
Izraelis, Turkija, Serbija, netgi nacistinė Vokietija – visos nuoširdžiai norėjo (nori) taikos. Tačiau, kaip
neseniai pareiškė vienas žymus filosofas**, Ukrainoje nėra taikos galimybės. Ukrainiečiai nenori taikos,
jie nori išsilaisvinimo. Putinas, kaip užpuolikas, nori taikos. Visi pacifizmo reikalavimai arba reikalavimai
„taikos bet kokia kaina“ ne tik depolitizuoja tikslą, bet ir – galiausiai – stoja engiančių jėgų pusėn, ar tai
būtų atviro karo atvejis (kaip Ukrainoje ar anksčiau Balkanuose), ar kitos klasinės kovos formos ekonomikos, politikos, kultūros ir kt. srityse.
syg.ma
Vertė Agnė Rimkutė

** https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/070322/etienne-balibar-le-pacifisme-n-est-pas-une-option

Beje, čia kaip tik verta prisiminti ir Romualdo Juknevičiaus ištrėmimą 1945-aisiais iš jo suburto, bet taip pat jau
sovietų valdžios įsakymu įkurto Vilniaus dramos teatro. Ar
ne paradoksas, kad ir Juknevičius „dega“ su Čechovu dėl
jo vodevilių neva „formalistiško“ pastatymo. Manau, kad ir
Miltiniui, ir Juknevičiui tokiu būdu, tokia forma buvo skirtos nuobaudos (Miltiniui – už studijas Vakaruose, Juknevičiui – už stažuotę pas Vsevolodą Mejerholdą, dar 1937
metais sovietų valdžios sunaikintą, ir už bendradarbiavimo
su vokiečiais sutarties pasirašymą karo metais). Argi ne paradoksaliai atrodo ir tai, kad įsakymai pasirašyti ministrų
Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus (Miltinio atveju) ir Juozo Banaičio (regis, tada Meno reikalų valdybos viršininko),
su kurio šeima Juknevičiaus draugauta? O tada kyla klausimas, kokia institucija tuos kaltinimus kūrė ir vertė vykdyti.
Atrodo, kad saugumas.
Tuos kelerius „tremties“ metus Miltinis glaudėsi Lietuvos
kino studijoje, kur dirbo dubliažo režisieriumi ir suvaidino
kelis vaidmenis – įspūdingą seną jūrininką tada karjerą dar
tik pradedančio Vytauto Žalakevičiaus filme, o paskui ir kitų režisierių filmuose. Po „tremties“ žmonių akyse Miltinis
tapo auka. O aukos imta gailėti. Turbūt čia ir užsimezga
didžioji Miltinio legenda su prieskoniais, kuriuos jis pats
dosniai barstė pasakodamas apie savo patirtis Vakaruose,
apie savo kalbų mokėjimą (net lotynų ir graikų), apie nepriekaištingą skonį. Pakeliui mėgo pažeminti kitą pašiepdamas, pasityčiodamas. Žinia, itin daug prisikentėjo aktoriai
jo studijoje ir teatre (pakaktų perskaityti Juozo Glinskio
parengtus Miltinio repeticijų užrašus su daugybe daugtaškių skliausteliuose). Man kitados teko iš pirmų lūpų girdėti
kelių aktorių liudijimus, aišku, jiems jau pasitraukus iš teatro.
Miltinio legendai pūstis padėjo ir kritika. Pirmoji buvo
įžvalgi Maskvos kritikė Natalja Krymova, režisieriaus Anatolijaus Efroso žmona, parašiusi, kad provincijos miestely,
kur gatvėmis vaikšto žąsys, yra stebuklinis teatras, kuriam
vadovauja įžymiojo Charles’io Dullino augintinis Juozas
Miltinis. Ir žąsys, ir mokytojo vardas, ir provincijos „miestelis“, kartu sudėjus, teikė legendai svarbių spalvų. Daugelį
mūsų kritikų Miltinio brinkstanti legenda, taip pat ir legendos apspangintos valdžios palaikymas stingdė, vertė kalbėti
netiesą. Ir jame pačiame palaikė dviveidžio Jano žaidimą,
dvilypumą, net cinizmą, kai jis, viduje giliai niekindamas
tuos ideologijos vadovus, jiems skundė kiekvieną, kas drįso
jo kūryboje pastebėti kokį trūkumą. O ir su privačiais asmenimis, savo bičiuliais rašytojais, dailininkais elgėsi arogantiškai: tai nesupranti, kas yra gera kava ir kaip ją gaminti iš
žalių pupelių, tai ne taip dešrą pjaustai – griežinėlis turi persišviesti, tai ne taip sūrį valgai arba vyno taurę laikai etc.
Miltinis buvo pelnytai garbinamas už pastangas ugdyti
naują meistriškų, išmintingų, intelektualių, kūrybai pasišventusių aktorių kartą, auklėti, šviesti savo teatrą ir jo žiūrovus. Nemažas jo parengtų aktorių būrys plačiai garsino
Lietuvą ne tik teatro, bet ir kino baruose. Banionis, Babkauskas, Blėdis, Masiulis, Petronaitis, Paulavičius, Karka,
Šulgaitė, Melėnaitė, Vidugirytė, Kėleris ir kiti, be kurių ir
garsiųjų Miltinio spektaklių neįmanoma įsivaizduoti. Tačiau štai ir vėl paradoksas: per keturias dešimtis metų tikrai gerų spektaklių nė dešimties nesurinktum. Meniniu
požiūriu produktyviausias laikotarpis buvo po „tremties“ –
septintasis dešimtmetis, aštuntojo pradžia: Eugène’o
Labiche’o „Šiaudinė skrybėlaitė“, Čechovo „Ivanovas“,
Ibseno „Heda Gabler“, Millerio „Komivojažieriaus mirtis“, Shakespeare’o „Makbetas“, Borcherto „Lauke, už
durų“, Strindbergo „Mirties šokis“ (tik I dalis), gal Bulgakovo „Didysis prologas“. Gal dar Dürrenmatto „Fizikai“
ar „Frankas V“... Dalis jų, atrodo, – iš didžiojo jaunystės
sąrašo. O aplinkui neišbrendama repertuaro pelkė – su aibe
vienadienių sovietinių pjesiukių, dažniausiai pamėtėtų režisuoti Vaclovui Blėdžiui (beje, pastačiusiam puikų spektaklį
pagal Kazio Sajos „Devynbėdžius“), Jonui Aleknai, Gediminui Karkai, kartais gelbstintis sava bei užsienio klasika
ir net kelis kartus įtraukiant ir savo „trėmėjo“ Gudaičio-Guzevičiaus, ir į dramaturgų eiles „įsirašiusio“ partijos CK
nario Alberto Laurinčiuko pjeses. Tokių kompromisų jau
galėjo ir nebūti. Juk išgyveno kiti jų nedarydami.
Miltinis neparengė, nepaliko žmogaus, kuris galėtų perimti Teatro vadžias. Kolektyvas, sunkiai priimdamas atklydusius vadovus, ilgą laiką tarsi stengėsi išsaugoti tai, kas
buvo, tuos šlovės likučius. Bet nereikėtų dairytis atgal, derėtų nevaržomiems eiti tik pirmyn, suvokiant naują pasaulį.
Man regis, jau laikas blaiviai, neapeinant aštrių kampų pažvelgti į visą Panevėžio teatro – ir ypač jo vadovo – kūrybą
dėl istorinės tiesos. O tai labai sunki užduotis.
P. S. Viliuosi, kad mano „pasvarstymai“ kam nors iš jaunų kritikų (pavyzdžiui, Šarūnei Trinkūnaitei) sukels norą
imtis atmazgyti Miltinio kūrybinio kelio mazgus, įminti jo
legendos mįsles, suvokti jo dramą.

– Audronė Girdzijauskaitė –
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Gal Dievas buvo voras
Vikipedija ir Pradžios knyga teigia, kad pasaulį Dievas
kūrė beveik visą savaitę – šešias dienas. Nuo pirmadienio
iki trečiadienio kūrė dangų, žemę, šviesą, augalus, dangaus
kūnus. Ketvirtadienį sukūrė vandens ir oro gyvius. Penktadienį ėmėsi sausumos gyventojų kūrimo. Šeštadienį sukūrė
vyrą ir moterį, o tuomet pasiūlė jiems valdyti visus gyvius.
Kiti šventi šaltiniai teigia, kad anksčiau nei gyvūnai buvo
sukurti ir rojaus sode apgyvendinti žmonės. Tik vėliau buvo
sukurti gyvūnai, o žmogui Dievulis pasiūlė šiuos gyvūnus
kaip nors pavadinti. Tuomet Dievo kūriniai buvo pavadinti
ir, regis, tuomet atsirado taksonomijos ir sistematikos užuomazgos.
Įdomu, ar lengvai pirmieji pasaulio protingieji galvojo
vardus gyviams. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, sakoma.
Pavadinti ką nors, kas prieš tai nebuvo pavadinta, tikrai sudėtingas darbas. Štai kaip kadaise vadinosi pomidoras: Solanum caule inermi herbaceo foliis pinnatis incisis racemis
simplicibus (Solanum yra žolinis stiebas su plunksniniais
lapais, suskirstytais į paprastas grupes). Adomas ir ankstyvojo mokslo atstovai, matyt, turėjo daug laisvo laiko. Vėliau mokslininkams pasidarė sunku dirbti su tokiais ilgais
pavadinimais. Imtasi galvoti, kaip pavadinti rūšis, kad kalbėtis apie jas būtų paprasta ir aišku. Didžiausi nuopelnai čia
priskiriami Carlui von Linné – XVIII amžiaus švedų gamtininkui, mokslinės sistematikos kūrėjui. Jeanas-Jacques’as
Rousseau sakydavo išmokęs iš Linné knygų daugiau negu
iš visų skaitytų knygų apie moralę.
Linné sistematikoje pagrindinis vienetas yra rūšis. Rūšis
jungia gentys, šeimos, karalystės ir kiti skambūs sistematikos elementų pavadinimai. Štai Homo sapiens (1758 metais
taip mus kaip rūšį pavadino Linné) – protingasis žmogus.
Priklauso Homo – žmonių genčiai, žmogbeždžionių antšeimiui, primatų būriui, žinduolių klasei. Kiek būta žmonių
rūšių, tiksliai nėra žinoma. Mokslininkai čia vis dar ilgai
ir kantriai ginčijasi. Geriausiai žinomos išnykusios žmonių
rūšys: Homo erectus (stačiasis žmogus), Homo neanderthalensis (neandertalietis), Homo habilis (sumanusis žmogus), dar kelios rūšys. Homo sirenis (arba marinus) rūšies
pavadinimas, pasiūlytas Linné, neprigijo – paaiškėjo, kad
sirenos, kaip ir kiti keli Linné sistemoje esantys gyvūnai,
egzistuoja tik vaizduotėje.

Vladimiro Nabokovo piešti drugelių sparnai

Kaip matome, antras lotyniško rūšies pavadinimo žodis,
įvardijantis konkrečią vieną rūšį, dažnai nusako tam tikrą
rūšies savybę. Protingasis žmogus (Homo sapiens), žalioji
rupūžė (Bufo viridis), paprastoji voverė (Sciurus vulgaris).
Žodis vulgaris gana dažnai aptinkamas rūšių pavadinimuose. Štai šaltibarščių burokas moksliškai vadinasi Beta vulgaris. Vaistinis čiobrelis – Thymus vulgaris. O jei jūsų odą
kankina aknė, arba tiesiog bjaurūs spuogai, tai galime juos
vadinti moksliškai – Acne vulgaris. Tačiau ligų pavadinimai – kita tema.
Grįžtant prie rūšių pavadinimų: pamaniau, kad Homo vulgaris galėtų būti tokia visai įdomi žmonių rūšis. Pagūglinau.
Pasirodo, egzistuoja! Štai kaip Homo vulgaris pasivadinusios rūšies atstovas apibūdina pats save: „Esu paprastas,
doras ir mylintis tėvynę pilietis. Pasakysit, naivuolis? Na,
gerai, sutinku, bet neabejoju, kad rasiu bendraminčių.“ Tokie laisvai konstruojami dvinariai rūšių pavadinimai nėra
reti. O štai Edgaras Allanas Poe apsakyme „Auksinis vabalas“ personažo lūpomis bando sukurti mokslinį vabalo

pavadinimą: „Patyrinėjęs jį keletą minučių, turiu pripažinti,
tai tikrai keistas vabalas. Visiškai neregėtas. Nesu matęs
nieko panašaus – nebent tik kaukolę, taip, vabalas iš tiesų
itin primena kaukolę, [...] pamatęs tokį vabalą, gali tikrai
pasidaryti prietaringas. Jūs greičiausiai jį pavadinsite Scarabaeus caput hominis arba kaip nors panašiai, – gamtos
istorijoje daugybė tokių pavadinimų.“ Neegzistuojančios
rūšies aprašymas leidžia knygos dailininkams labai įvairiai
vaizduoti minėtą auksinį vabalą. Tai gali būti kaukolės formos vabalas arba vabalo formos kaukolė. Arba dar kažkas
nematyto. Rašytojas, beje, nesutelpa į dvinarę rūšies pavadinimo schemą. Kartais nėra lengva dviem žodžiais apibūdinti rūšį. Turime ne vieną tokių pavadinimų pavyzdį.
Ornitologai žino, kas Lietuvoje yra meras (arba MER’as).
Tai Raudonosios knygos atstovas mažasis erelis rėksnys
(Clanga pomarina). Tačiau lotynų kalbą vartojančioje dvinarėje sistemoje trečias žodis yra rūšį aprašiusio mokslininko pavardė arba jos santrumpa bei aprašymo metai. Štai
vienas melsvių šeimos drugys pavadinimu Carterocephalus
canopunctatus Nabokov, 1941. Taigi, Vladimiras Nabokovas, aistringas drugelių tyrinėtojas ir rašytojas, 1941 metais
aprašė ir pavadino naują, iki tol nežinotą drugelių rūšį. Vėliau – dar kelias. Mokslininkai, ne mažiau aistringi drugelių
tyrinėtojai, skeptiškai vertino Nabokovo veiklą mokslo pasaulyje. Juo labiau kad minėtos drugelių šeimos gyvenime
netrūko metamorfozių, kurios neleido aiškiai atskirti rūšies
nuo porūšio ar dar kokių nesuprantamų rūšies kitimo pasekmių. Todėl sunku buvo įvertinti mokslinę rašytojo veiklą.
1969 metais savo žmonai Nabokovas sukūrė nematytą
drugelių rūšį – Paradisia radugaleta. Ji išliko piešinėlyje.
Vanessa incognita – dar viena tokia gamtoje neegzistuojanti, bet Nabokovo vaizduotėje plazdenanti rūšis (iš viso
tokios buvo 4?). Apie Nabokovo kaip drugelių tyrinėtojo
veiklą parašyta nemažai tekstų ir net kelios knygos. Šiai jo
veiklai paminėti išleisti keli pašto ženklai. Ciuriche 2016
metais vykusios „Manifestos“ metu menininkas Jevgenijus Antufjevas protestantų bažnyčioje sukūrė Nabokovui
dedikuotą šventovę pavadinimu „Amžinas sodas“. Vietoj
Nukryžiuotojo virš altoriaus pakabino didžiulį 7 metrų drugelio atvaizdą (Nabokovą visą gyvenimą žavėjęs melsvio
sparnų mostas – viso labo pusantro centimetro pločio). Jis
nukryžiuotas taip kaip iš kolekcijos, į kurią drugiai patenka
tam tikru kampu pakreiptais ir sukomponuotais sparnais.
Vitrinose buvo galima pamatyti ledinukų dėžutes – jose
Nabokovas kaupė sugautus drugelius. Bažnyčioje buvo ir
vienos nakties Montrė viešbutyje, Nabokovo numeryje,
dokumentacija, rožės iš akliesiems skirto sodo ir kiti ne
mažiau įdomūs elementai. Nabokovą, kuris sakė, kad „religijoje esama įtartino viešumo, kuris griauna jos vertybes“,
menininkas įkurdino protestantų bažnyčioje, primindamas
ankstyvąsias jo eiles: „Mes esame angelų vikšrai; ir saldu
yra įsigraužti į gležno lapo kraštą.“ Bažnyčioje buvo galima
pamatyti ir drugelio dydžio Nabokovą. Jo drugelių gaudymo sietelis taip pat buvo sumažintas iki entomologinio mastelio. Apie 4 500 Šveicarijos (kurioje Nabokovas gyveno
17 metų) drugelių kolekcija saugoma Lozanos universitete.
Dalis kolekcijos saugoma Harvarde, dalis dar kitur. Kolekcijų saugotojai nesutiko šių drugelių eksponuoti bažnyčioje.
Pernelyg trapu, matyt, o ir nerimta. Mokslas ir tikėjimas –
gerokai skirtingas sistematikas naudojantys pasauliai, o ir
dėl rūšių atsiradimo nesutaria. Beje, gal jau verta paminėti,
kad Darwinas rūšių atsiradimo tezes išdėstė maždaug 100
metų po Linné sistematikos. Po daugybės metų Nabokovo
garbei mokslininkai pavadino ne vieną drugių rūšį.
Atrasti ir aprašyti naują rūšį – didis stebuklas. Galbūt todėl, kad jautiesi kaip pirmas žmogus, palietęs kokią Marso
dulkelę. Arba bet ką, ko niekas nėra matęs. Keistas jausmas –
juk iš esmės gamtai visiškai nerūpi žodiniai pavadinimai.
Gamta pavadinimus supranta kaip deoksiribonukleorūgšties karoliukus ar garsus, kvapus ir kitokias nerašytines
dimensijas. O man, kaip žmogui, reikia pavadinimo. Kad
užrašyčiau ir kad būtų užrašyta. Kitaip nebus suprasta, apie
ką kalbama. Dabar labai lengva atpažinti – iš telefonu padarytos fotografijos internetinės programėlės atpažįsta rūšį.
Feisbukas pilnas grupių, skirtų įvairiausioms rūšims ir net
gyvūnų kaulams atpažinti. Ornitologai, entomologai, mikologai, herpetologai vertina nuotraukas, bandydami atpažinti
rūšis, jas pavadinti. (Svarbu, kad kai kurios grupės, kaip
pačios pabrėžia, nėra skirtos studentų vasaros praktikos užduotims.) Egzistuoja net rūšių raliai – grupių susitikimai,
kurių metu laimi tie, kurie per tam tikrą laiką atpažįsta ir
pavadina daugiausiai rūšių.
„Gyvulių ūkio“ autorius George’as Orwellas šiais laikais
būtų laimingesnis. Dienoraščiuose nuolat minėjo įvairias
gyvūnų rūšis, lygino jas su kitų šalių rūšimis, kreipdavosi į
draugus pagalbos jas atpažinti ir daugelį savo dienos stebėjimų užbaigdavo kiaušinių inventorizacija. Na taip, augino
vištas, prekiavo kiaušiniais, ravėjo, sodino, persodino, genėjo, stebėjo. Įdedu Orwello piešto kirmio paveiksliuką į
feisbuko grupę, kuri skirta švytintiems padarams. Įdomu,
gal profesionalai atpažins? Pirmas komentaras: „Liudai,
tavo liudvabalis!“ Skaitau toliau – ogi net „Delfyje“ tokio

Ąsotvapsvių nameliai knygose. Ievos Vitėnienės nuotraukos

šviečiančio kirmio istorija yra šviestelėjusi. Liudas atpažino, vadinasi, kirmis tebūnie liudvabalis. Štai liepsnotųjų
pelėdų gentis vadinasi Tytonidae. Šeima – Tyto. Todėl „Tyto alba“ – liepsnotoji pelėda. Dar yra leidykla „Penguin“,
pavadinta paukščių šeimos Spheniscidae vardu. „Penguin“
produkciją žinau kaip nedidelio formato knygeles. Taigi,
gal tai mažasis pingvinas – Eudyptula minor. Įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip mažiausias pingvinas. Ūgis – 30
cm, svoris – iki 1,5 kg. Beveik kaip višta, kurios protėviai
dinozaurai dėjo kiaušinius, todėl į klausimą „Kas buvo
pirma – višta ar kiaušinis?“ drąsiai galime atsakyti – kiaušinis! O kas buvo seniau nei dinozauro kiaušinis, atsakyti
sunkiau. Vienoje legendoje voras papasakoja, kad jis yra
pats seniausias – jis atsirado, kai pasaulio dar nė nebuvo,
žemės dar nebuvo, todėl kai mirė jo tėvas, jis jį palaidojo
savo galvoje. Atrodo, Dievas pagal tokį pasaulio supratimą
yra voras. Šiais laikais turime ir žmogų vorą, ir kiaulę vorą. Į kuriuos biologijos mokslo skyrelius juos padėti, nėra
aišku.
Nemažą savo sąmoningo gyvenimo skyrusi biologijai,
paauglystėje svajojau atrasti naują rūšį. Po dviejų binarinės sistematikos žodžių atsirastų turbūt Mak. ir rūšies
radimo bei aprašymo metai. Liudui, kaip ir man kažkada
paauglystėje, nepavyko, rūšis buvo identifikuota kaip jau
seniau rasta bei aprašyta. Taigi, belieka pacituoti feisbuko
profesionalus: „Vilniuje 2018 m. prie Pučkorių atodangos
rasta švytinti žemlindė buvo identifikuota kaip viena iš
dviejų rūšių – Geophilus carpophagus arba G. easoni (jas
gana sudėtinga atskirti, o iš turėto pamaigyto individo nepavyko visiškai tiksliai nustatyti).“ Kristina: „Ar ne mano
radybos?“ Sima: „Taip, taviškis.“ Taigi, Kristina rado tai,
ką greičiausiai prieš n metų aptiko Orwellas – žemlindę.
Žemėj lindintys padarai retokai pakliūna akiratin, jeigu tik
nesate sodininkas ar žvejys.
O štai jei nesate uolus ar atvirkščiai – esate uolus skaitytojas, akiratin gali patekti prie knygų puslapių lentynose
priklijuoti nedideli moliniai ąsotėliai. Čia atėjo laikas supažindinti skaitytojus su ąsotvapsvėmis (Eumenes pedunculatus), kurios gali apsigyventi ne tik knygų lentynose.
Entomologų feisbuko grupėje aptikusi ąsotvapsvės nuotraukas, paklausiau nuotraukų autorės Ievos Vitėnienės, kokias gi knygas pasirinko šie plėviasparniai (Hymenoptera)
vabzdžiai. Cituoju: „Šios apsigyveno Ingridos Jakubavičienės knygoje „Seserys“, kuo aš tikrai neapsidžiaugiau, nes
pažįstu autorę, knyga su autografu, gaila. Laimei, pavyko
sėkmingai tuos ąsotėlius nukrapštyti, liko tik šiek tiek parudusios lapų atbrailos. Bet va su Jumis besusirašinėdama,
nutariau patikrinti dar vieną lentyną ir radau dar didesnį
„lobį“. Čia albumas „Lietuvos grafika“. Vienos prie istorijos, kitos prie meno :)“ (Ąsotvapsvės, beje, tarp „Šiaurės
vasaros“ klausytojų sukėlė šiokį tokį šurmulį ir susidomėjimą – menotyrininkė Erika Grigoravičienė pasidžiaugė,
kad jos pasirinko savo ąsotėliams klijuoti ne jos sudarytą „Lietuvos grafikos“ tomą, o klausytojas iš salės pasiūlė
knygų leidėjams daryti knygų dizainą tokį, koks būtų patogus vabzdžiams gyventi. Rodos, dar buvo Mariaus Buroko
pasiūlymas surinkti kolekciją, kaip visokie gyviai vartoja
knygas.)
Grįžtant prie rūšių pavadinimų atsiradimo, verta paminėti
problemą, kuri susijusi su veislėmis. Veislė – tai tam tikra
rūšies modifikacija. Puikiai žinome apie kačių ar šunų veisles. Nuoširdžiai manau, kad ateityje kai kurių gyvūnų veislių kūrimas, ypač šunų, bus griežčiau reglamentuotas. Šiuo
metu dėl kokio nors gražaus ar mielo bruožo ignoruojama
tai, kad kai kurie veisimo metodai sukelia gyvūnams sunkiai sutvarkomas problemas. Tokias kaip epilepsija, sunkus
kvėpavimas ar kitos fiziologinės bėdos. Atskira potemė
galėtų būti ne rūšių, o veislių pavadinimai. Rūšį atrasti ir
pavadinti yra tikrai nelengva, o sukurti veislę ir ją pavadinti
gali kone kiekvienas, ypač jeigu darbuojasi augalų selekcijos srityje. Lietuviškų augalų veislių turime tikrai nemažai.
Štai Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno BalseNukelta į p. 9 ►
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Niujorko poetų mokykla: 3 × 3 (2)
Jamesas Schuyleris [Skaileris] (1923–1991), Kennethas Kochas [Koukas] (1925–2002)
ir Johnas Ashbery (1927–2017) – kertiniai vad. Niujorko mokyklos poetai (drauge su Franku OʼHara). Čia spausdinami jų kūrybos pavyzdžiai – gyvas įrodymas, kad šiuos poetus
siejo ne panaši stilistika ar pasaulėjauta, o antitradicionalizmas, bendras siekis nepaisyti
įsisenėjusių poezijos konvencijų. Parodų kuratoriumi Niujorko moderniojo meno muziejuje kurį laiką dirbęs, meno kritiką rašęs, o vėliau vis labiau atsiskyrėliškai gyvenęs Schuyleris daugiausia kūrė elegiško pobūdžio gamtos meditacijas; už rinkinį „Poemos rytas“

(The Morning of the Poem, 1980) apdovanotas Pulitzerio premija. Ryškiausias 1995 m.
Bollingeno premijos laureato Kocho poezijos bruožas – komizmas ir sąmojingas lyrizmas.
Kone visais įmanomais poezijos apdovanojimais tėvynėje įvertintas Ashbery – sunkiai į
rėmus įspraudžiamas XX a. 2 p.–XXI a. pr. amerikiečių poezijos banginis ir chameleonas,
anot Davido Lehmano, tikras „avangardisto įsikūnijimas“ (dar Ashbery poezijos žr. „Š. A.“,
2022.VII.15, vert. A. P.).

JAMES SCHUYLER

KENNETH KOCH

Pasveikinimas

Variacijos Williamo Carloso Williamso tema*

Praeitis yra praeitis, ir jei
prisimeni tai, ką ketinai
padaryti, bet nepadarei, argi
toks atminas nėra pakankamas
darymas? Kaip antai tas užsimotas suskynimas visų
po vieną, surinkti kiekvienos
rūšies po dobilą,
saulutę, raudminą,
augusius toje pievoj,
kur kūpsojo trobelė, ir
vieną popietę juos ištyrinėti,
kol nenuvyto. Praeitis
yra praeitis. Aš sveikinu
aną margą pievą.

1

Spalis

Sukapojau trobą, kurią laikei vasarojimui kitais metais.
Atsiprašau, bet buvo rytas, neturėjau ką veikt,
o tos sijos viliote viliojo.
2
Kvatojome drauge iš piliarožių,
o paskui apipurškiau jas šarmu.
Atleisk. Pats nesuprantu, ką darau.
3
Atidaviau pinigus, kuriuos sutaupei ateinantiems dešimčiai metų.
Jų prašęs vyras buvo apskuręs,
o atkaklus kovo vėjas verandoje toks drėgnas ir žvarbus.
4

Knygos nukloję lovą,
lapai – pievelę. Kiek
krapnoja. Ruduo
atėjo: neraštuotas,
krentančiais lapais.

Vakar vakare mudu šokome ir aš sulaužiau tau koją.
Dovanok man. Buvau nerangus ir
norėjau tavęs šičia, palatoje, kur daktaras – aš!

Klevai išsirpę. Obuoliai
grįžta namop standūs maišeliuose.
Gardi šita kriaušė.
Kiek krapnoja ant
atsitiktinių lapų raštų.

eilėraščio „Tik norėjau pasakyt“ (This Is Just To Say) motyvu:
lyrinio herojaus atsiprašymu dėl suvalgytų slyvų. (Visos pastabos –
vertėjo.)

* Be abejo, žaidžiama poeto ir gydytojo W. C. Williamso garsaus

Debesų aureolė viršum
mūsų salos. Lietus
tapena nenukritusiais lapais. Rudenio
knygos nukloję lovą.

Eilėraštis
		
		

Trevorui Winkfieldui,
1970 m. gruodžio 26 d.

Vėjas drasko saulę
ir kėtoja ant sniego.
Dangus šypsosi, ir iš
jo burnos išslenka
Alex Colville. Žmogus verandoje. 1953
pieninis dantis, kurs patsai
nuslysta po debesies
pagalve. Dantukų fėja
žino, kur ieškoti ir kada
užrakinti lapus,
senokai susipakavusius ir
išlėkusius: „Pietuosna.“ Ne
dabar, nors šis juokingai
purstantis žieminis lietus
apkrečia žolę, išdžiūvusią
ir balzganą, kukurūzų miltų
šampūnu. „Įsitrink,
išsitrink.“ Pasakyti
lengviau, nei padaryti. Viskam
reikia laiko, kiek
reikia:
lapai išlapenę,
žiema
su
snaigėm,
ne mažiau
gausiom,
tik
tr
um
pa
am
žėm.

Replikos įvairiausiems žmonėms, sakomos
vienu metu
Padėjai man susitvardyti.
Norėčiau, kad nejudėtum.
Nustok minutėlę kalbėjęs ar kuitęsis.
Ne. Prašau. Tris, gal penkias minutes.
Sakyk, kuriuo keliu į pakalnę tursnoti.
Ar ten yra tiltas? Ar pageidausiu kompanijos?
Papasakok apie tuos senolius, kurie statė tiltą.
Kas ta „japoniška ekonomija“?
Kur nukišai gydymo sąskaitas?
Kaip aš tavim žaviuosi!
Gali padėti nusivilkti šitą?
Gal galėčiau padėti tatai nusivilkti?
Su šiuo reikalu baigta?
Kas tas automobilių prekeiva?
Tentas, kurį išskleidėm šuniui.
Man reikia nesibaigiančio apkabinimo.
Vandenynas tikrai ne per toliausiai.
Į vakarus atkakai šitokiu oru?
Namie sėdėjau nusiavęs batus.
Tu nešioji kryžių!
Tas suoliukas, žiūrėk! Po juo yra šunyčių!
Gal galėčiau vieną mažą šlakelytį viskio?
Manau, norėjau padaryti tau įspūdį.
Sninga.
Revlonas* atkako iš už jūrų marių.
Šis triukšmas erzina.
Nenorėjom, kad pupulis čia ateitų dėl vanago.
Ką tu skaitai?
Kokiu stiliumi norėtumei, kad paaiškintų drėgnumą?
Man rūpi, bet ne itin. Gali užtraukt cigarą.
„Tikrumas“ nėra tas žodis, kurį kada vartočiau.
Žiū, koks trumpas sijonėlis! Turi fotoaparatą?
Mėnulis yra vėžiagyvis.
Su daugeliu žmonių negaliu kalbėtis. Jie ėda mane gyvą.
Kas tu apskritai esi?
Noriu į tave žiūrėti visą dieną, nes tu mano.
Gal geidautumei apsilankyti picerijukėj?
Ačiū, kad pasakei savo ženklą.
Ši saulė pripildė mane džiaugsmo!
Vėžlys stumiasi į priekį, tačiau omaras liekasi. Tyla laimėjo!
Hm, velniop tave ir tą termometrą!
Nenoriu kviesti gydytojo.
Nesupratau, ką turėjai omeny, kai man tai sakei.
Darosi šalta, bet aš baisiai tingiu.
Jei nori, galim eiti ten,
Kur kiek daugiau šviesos.

* The Revlon Man – čia greičiausiai turimi omeny „Revlon“
kvepalai „That Man“.

Eilėraštis
Ką reikia
Padaryti,
Tai sureguliuoti
Jūrą taip,
Kad laivai
Automatiškai plauktų
Į kelionės tikslą.
Ak, graikai
Mąstė apie tai!
Na, o jeigu
Jie
Sureguliavo? Mes neturime
Vėjų
Dievų!
Todėl
Turime telktis
Mokslą!
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Menas, stipresnis už erdvę
JOHN ASHBERY
Kas yra poezija
Viduramžių miestas su frizu,
Vaizduojančiu skautus iš Nagojos? Sniegas,
Iškritęs, kai norėjome, kad pasnigtų?
Gražūs vaizdai? Bandantys išvengti

Su Lukiškių kalėjimu mano santykis komplikuotas. Ir
kaip vilnietės, ir kaip devintojo dešimtmečio paauglės –
kai išėjus į gatvę nereikšdavo, kad iš jos grįši. Nusikaltimai į gatves ateidavo iš už kalėjimo tvoros ir atvirkščiai.
Įsivaizduokim, ką žmogus gali padaryti baisiausio kitam
žmogui, vaikui ar gyvūnui, – visi tie „žmonės“ pabuvo
erdvėje, dabar tapusioje pramogų, laisvalaikio ir biurų
zona, kurioje vyksta performansai ir atidaromos parodos.
Jautresniems žmonėms saulės rezginį sutraukia, vien įėjus į teritoriją, ką jau kalbėti apie galimybę čia dirbti ar
linksmintis.

Idėjų, kaip šiame eilėraštyje? Bet mes
Grįžtam prie jų kaip pas pačią, palikdami
meilužę, taip geidžiamą? Dabar
Jie turės patikėti,
Kaip mes patikėjom. Mokykloje
Visos mintys išutinėtos iki pašaknių:
Tai, kas liko, priminė pievą.
Užmerk akis ir pajusi ją per mylias aplinkui.
Dabar atmerk akis į laibą statmeną taką.
Gal jisai... – ką? – netrukus įteiks mums gėlių?

Ūkyje šiaurėje
Kažkur kažkas įnirtingai keliauja tavęs link,
Neįtikėtinu greičiu, keliauja dieną ir naktį,
Per pūgą ir dykumos karštį, per liūtis, siaurukalnėm.
Bet ar žinos ji, kur tave rasti,
Ar atpažins, kai tave pamatys,
Ar įteiks tai, ką tau neša?
Čia beveik niekas neauga,
Tačiau klėtys braška nuo miltų,
Miltų maišų prikrauta iki pat gegnių.
Upeliais srūva saldybė, penas žuvų;
Paukščiai temdo padangę. Ar to užtenka –
Nakčiai pieno išnešti,
Kartais apie ją pagalvoti,
Kartais ir visada, sumišų jausmų apimtam?

Mano gyvenimo istorija
Kartą buvo du broliai.
Paskui liko tik vienas: aš.
Užaugau spėriai, vairuoti neišmokęs
net. Štai jau ir smirdintis suaugėlis.
Maniausi atrasiąs domesio sritis,
kurios gal sudomins kitus. Neišdegė.
Pradėjau itin graudentis dėl, kaip atrodė,
smagių prabėgusių metų. Nepaliaujamai
sendamas dariausi ir vis dosnesnis
savo minčių bei idėjų atžvilgiu,
laikydamas jas bent ne prastesnėmis už kito žmogaus.
Paskui atkilęs didžiulis visa ryjantis debesis
slankiojo horizontu, siurbdamas nesusiurbdamas
jo mėnesių mėnesius, o gal ir metų metus.
Vertė Andrius Patiomkinas

Gal Dievas buvo voras
► Atkelta iš p. 7

vičiaus išvestos jurginų veislės įvertintos tarptautinėse
parodose. Paklaustas apie jo išvestos jurginų veislės „Freda Kristina Pink“ pavadinimo kilmę, selekcininkas atsakė:
„Freda indikuoja vietą, kurioje išvesta veislė. Kristina –
kolegė, kuri dažniausiai dėvi rožinius drabužius.“
Nesu selekcininkė, bet kitais metais, tikiuosi, sulauksiu
„Jono Pauliaus II“ žiedų. Šalia žaliomis šakelėmis žiemą
vasarą džiugina „Velso princas“. Jis taip prisiplojęs prie
žemės, tarsi šliaužtų, todėl nuolatos netyčia, nepastebėjusi
nukapoju jo šakelių galus žoliapjove. Vienoje kompani-

Ko būtent reikia, kad menas nugalėtų charakteringą,
šiuo atveju neigiama prasme, erdvę, o ne atvirkščiai? Erdvės ir eksponuojamo meno santykis pastarojo nenaudai –
ne toks retas reiškinys. Pavyzdžiui, parodos Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, iki atšventinimo ir atidavimo tikintiesiems tarnavusioje kaip meno ekspozicijų
erdvė, išskyrus retas išimtis, tiesiog nublankdavo prieš
stiprią šventyklos energiją.
Kad erdvė, jau pati turinti savo istoriją, neužgožtų meno
kūrinio, būtina kolaboracija. Septynios menininkės, Lukiškių kalėjimo teritorijoje surengusios jungtinį projektą-parodą, priima šį iššūkį – savo darbais papildydamos,
pratęsdamos, įprasmindamos mažų klaustrofobiškų kalėjimo pasivaikščiojimo kiemelių istorijas. Kiekviena istorija
skirtinga, papasakota per menininkių patirtis ir jauseną.
Visas istorijas jungia bendras vardiklis – išlikimas, tapęs
ir parodos pavadinimu.
Įėjus į ekspozicijos teritoriją, pasitinka kompozitorės
Gailės Griciūtės specialiai projektui kurta garso instaliacija „Playing jail“, išgauta stryku liečiant įvairius kalėjimo paviršius. Labai atsargiai žiūriu į bet kokį garsinį foną
parodų erdvėse – paprastai tai būna nepakankamo meno
kūrinio poveikio kompensacija. Šiuo atveju efektas dvejopas – garsų kakofonija kuria meditacinį parodos foną,
panardina į savotišką transo būseną ir rezonuoja su kitomis instaliacijomis, bet kartu norisi bent periodiškų tylos
pertraukų.
Kad ir lankantis skulptorės Marijos Šnipaitės apipavidalintoje „celėje“ su steriliai baltu, plytelėm išklotu baseinėliu, kuris, pasirodo, uždengtas veidrodžiu, abejingai
atspindinčiu dangų ir žiūrinčiųjų veidus. Įspūdį sustiprina
ir makabriškumo suteikia šalia besimėtantys kalėjimo šunų kadais apgraužti kaulai ir niekur negalinčių pakilti betoninių balandžių figūros. Apgaulingas kvietimas pabėgti
ir čia pat atsakymas – išėjimo nėra ir nebus.
Subtili fotografės Dovilės Dagienės-DoDa sidabro želatinos technika išgautų kalėjimo augalų atspaudų ekspozicija „Perimetro herbariumas“ irgi reikalauja tylos – jau
vien tam, kad galėtum įsigilinti į menininkės pasakojamą
istoriją apie Lukiškių teritorijoje kadais gyvenusią totorių bendruomenę ir čia stovėjusią jų šventyklą. Ją dabar
teprimena pro šaligatvių ir gatvių betoną į šviesą besistiebiantys augalai, kuriuos menininkė surinko ir panaudojo
atspaudams. Nuotraukose augalai atrodo kaip šešėlių reversai, neryškiai boluojantys ir labai trapūs, regis, tuoj pat
pradingsiantys dėl pakitusios šviesos.

joje dienas leidžia dar jauni „Sarah Bernhardt“, „Shirley
Temple“ ir skiepų išradėjas „Flemingas“. Sulaukę kokių
trejų metų visi turėtų pradžiuginti gausesniais žiedais. Pamaniau, kad pats laikas sodo kampelyje skirti vietą retų
pavadinimų veislėms. Nežinau, ar norėčiau turėti ten rožę
„Happy Butt“, nors ji tikrai graži. Po karalienės mirties galime tikėtis naujų veislių ir gal net rūšių pavadinimų, skirtų jos atminimui įprasminti. O štai princo Charleso garbei
yra pavadinta nuostabaus grožio Ekvadoro miškų varlyčių
rūšis – Hyloscirtus princecharlesi. Įdomu tai, kad rūšis
endeminė – tai yra ji niekur kitur pasaulyje neaptinkama.
Vos tik spėjau pamanyti, kad čia gali būti koks biologinio
kolonializmo atvejis (kodėl Ekvadoro varlytė turi princo

Fotografės, instaliacijų menininkės Aušros Griškonytės-Volungės nuotraukų ekspozicijoje „Nelaisvė laisvėje“ –
netipinės išvaizdos vyrai su makiažu, apsivilkę moteriškais drabužiais. Įdomu, kad, kalbėdami apie netipinį vyriškumą, mes vis viena neišvengiame bazinės vyriškumo
sąvokos, nuo kurios atsispirdami kvestionuojame normą
kaip savotišką kalėjimą. Todėl menininkė natūraliai kelia
retorinį klausimą – kiek laisvės turime savyje. Kiek gebame atsisakyti stereotipų ir natūraliai priimti kitą ir kitokį –
kad jis galėtų išlikti visateisiu visuomenės nariu.
Tapytojos Eglės Ridikaitės suskaičiuotos plytos turbūt
akivaizdžiausiai parodo šioje vietoje kalėjusiųjų kasdienybės absurdiškumą ir beprasmybę: diena iš dienos artėti
prie išsipildymo – išėjimo į laisvę – išrašant vis augantį skaičių. Skaičiai žymi dienas, jų tiek, kiek dienų turi
vienuolika metų. Beprasmybė, kuri kartu yra ir prasmė, –
artėti prie datos, kada atsivėrusi laisvė parodys, išliksi ar
ne.
Dailininkė Aistė Kisarauskaitė (ji ir menotyrininkė
Algė Gudaitytė yra parodos kuratorės) piešinių cikle
„Išlikimas“ fiksuoja savo draugės, sergančios vėžiu, gydymosi eigą. Ligonės kasdienybę, kuri susideda iš vizitų
į ligoninę, chemoterapijos kursų, savijautos aprašymų, atspindi draugių susirašinėjimas mesendžeryje. Perpieštos
nuotraukos, perrašyti dialogai formatu nesiskiria nuo tų,
kuriais dalinamės su savo draugais, tiesiog norėdami pasidžiaugti kasdieniais dalykais. Skaudus ir jautrus ciklas
apie tai, kas ligos metu svarbiausia, – apie viltį.
Kai kurių čia kalėjusiųjų jau nebėra tarp gyvųjų, kai kurie tebekali kitur, gal tik dalis išėjusiųjų tebėra laisvėje.
Tapytojos Ievos Mediodios ciano atspalvių drobėse blyksi ištapytos žaltvykslės būtent jiems. Tiems, apie kuriuos
ne visad norim žinoti, o sužinoję – prisiminti. „Žinodami,
kad mūsų atmintis gali kisti ir kad tai yra natūrali atminties biologija, galime surasti savyje daugiau atlaidumo ir
pakantumo kiekvienam iš mūsų“, – įsitikinusi menininkė.
Žvakių ugnis valo erdvę, gal sutapimas, gal ne, bet būtent
prie Ievos darbų norisi užsibūti ilgiau ir gal net sukalbėti
maldą – už čia buvusius.

Apžiūrinėjant parodą, erdvė nepaliauja pasakoti savo
pačios istoriją. Kiekviename kiemelyje – po jau surūdijusią, prie sienos prisuktą peleninę, kalinių palikti užrašai –
„ieškau moters“, išrašytos datos ir telefonai. Viename
suolelyje išraižytos raidės MK.
Staiga pakilęs vėjas pradeda plakti stogą atstojantį celofaną, o įsiūbuotos nuotraukos ima daužytis į plytų sieną.
Šėlsmas nurimsta staiga, kaip ir prasidėjęs, tarsi finaliniam
akordui pliūptelėjus ant celofaninio paviršiaus susikaupusiam lietaus vandeniui. Erdvė gniaužiasi, stumia tave iš jos –
kaip atėjūną, svetimą.
Lieka tik menas, šiuo atveju stipresnis už erdvę.

– Eglė Frank –
Paroda „Išlikimas“ Lukiškių kalėjime (Lukiškių skg. 6,
Vilnius) veiks iki rugsėjo 30 d.
Fotografų grupės „Lunatikai“ nuotraukos

Charleso vardą?), bet kaip malonu, kad ne. Tiesiog princas
prisidėjo prie drėgnųjų atogrąžų miškų apsaugos, todėl ir
turi dabar savo varlytę. (Hm, ir vėl grįžtame prie pasakų,
kuriose gerai žinomas varlės pabučiavimo stebuklas.)
O gal kas nori užsiauginti Danijos vėliavų? Vienmetės
aguonos. Turiu sėklų. Galiu siųsti.

– Aurelija Maknytė –
Pranešimas skaitytas tarptautiniame šiuolaikinės
literatūros forume „Šiaurės vasara“, rugpjūčio 19–21 d.
vykusiame Biržų krašto muziejuje „Sėla“
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Salos su aštriais iškyšuliais
Gvidas Latakas. Salos. Eilėraščiai / piešiniai.
V.: Asociacija „Slinktys“, 2022. 175 p.
Gvidas Latakas parašė įdomią
poezijos knygą – ir iš kalbos, iš
kalbinių būsenų, iš suintensyvėjusio girdėjimo, iš pačiam sau ne
visada aiškių atsiliepimų į tai, ką
girdi arba tariasi girdįs. Daug ką
ir nupiešė, nupaišė. Visko apstu –
ir linijų, ir žodžių. Knygos pavadinimas „Salos“ kiek per aptaku.
Aštrius išsišovimus, išsikišimus labiau atitiktų „Kaulo sala“. Ar koks
„Geležies kaulas“. Latako poetiniai judesiai – geležies šukom per kaulus, gyvus ir negyvus.
Įprasta rašyti poeziją iš jausmų, emocijų, būsenų, kai
žmogus nurimsta pats savyje ir atsiveria žmonėms, gamtai, pasauliui ir tam, kas už jo, – nežinoma, paslaptinga.
Sunkesnė poezijos užduotis – retai kam prieinama ir pasiekiama – rašyti iš kalbos. Gvidas Latakas, toks kalbėjimo
pilnas žemaitis, naująja knyga įžengė į kalbos teritoriją.
Taip, visi poetai šioje teritorijoje vienaip ar kitaip būna,
bet keistas dalykas: kol poetas jos neatveria kaip savo teritorijos, negalima net numanyti ją esant. Donatas Petrošius,
„Salų“ redaktorius, viršelio anotacijoje sakosi susimąstęs – „ar kur nors dar taip žmonės bekalba?“ Ne, tikrai –
nei kalbėjo taip, kaip eilėraščiais kalba Latakas, nei kalba.
Juolab – nekalbės; ir ne tik dėl to, kad nebežinome daugelio tokių žodžių, net žemaičiai savųjų, nebemokame tokios
vingrios sintaksės nei morfologijos, kuria Latakas itin pasikliauja. Jis nirte paniręs į kažkokius neaiškius pasakojimus, kalbėjimus, visokius išgirdimus, kuriais džiaugiasi,
gal net renka. Pasirodo kaip gavendininkas, gavendų (iš
lenkų atėjęs žanras, gyvas ir lietuvių XIX a. literatūroje)
rinkėjas ir kūrėjas.
Gerai gavendai kaip ir visiems žanrams reikia drausmės.
Gvidas Latakas nėra drausmingas, iš to jo laisviems poetiniams pasakojimams kai kas išeina į gera, o dėl kai ko reiktų
suabejoti. Neplėsti, nepasikliauti išgirdimo, pasakojimo ar
tik pasakymo savaimingumu, nors klausa ir fiksuoja kokio
pasakymo išskirtinumą. Kad ir frazės „Aš jau būsiąs eiti“,
iškeltos virš „Skaičiuotės“, bet juk vidinė klausa jos nepripildo gyvo turinio, reiškiančio ne tik kūno judesį, bet ir būseną – dar prieš žengdamas jau einu, išeinu, patiriu išėjimo
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būseną dar nepajudėjęs. Ir „Skaičiuotėje“ veikia tai, kas
dar tarsi nejuda, dar neperėję į veiksmą. Senosiose lietuvių
skaičiuotėse, žemaičių gal net ryškiau, – tai, ką Velimiras
Chlebnikovas, XX a. pradžios rusų avangardistas, vadino
kalba anapus proto, zaumnyj jazyk. Gvido Latako „Skaičiuotės“ pradžia: „Veihum – dveihum – treihum / vaikai
slėpkitės vilkas atein...“ Lyg kokio seno užkalbėjimo liekana. Poezijos iš kalbos žymenų yra lietuvių tautosakoje,
kokiose talalinėse, programiškai tokios poezijos siekėsi
Kazys Binkis, Pranas Morkūnas, keturvėjininkai. Iš normų išlaisvintą kalbą Marcelijus Martinaitis suteikė savo
Kukučiui. Atrodo, kad Gvido Latako akiratyje, nebūtinai
sąmoningai į juos žvelgiant, yra ir Sigito Gedos kalbinio-mitinio plano eilėraščiai („Žalio gintaro vėriniai“). Yra į
ką atsiremti, tad galima ta linkme eiti toliau. Bendriausia
prasme – tai poezijos modernizavimas ir archajinėmis
priemonėmis.
Gvidas Latakas kuriasi kalbą savo poezijos reikalui.
Susikurta, vadinasi, nesusigalvota, o lyg savaiminė, augmeniška. Nuogirdos savaimingumo neturi. Tik tai, kas autentiškai patirta, turi gelmenį, jautriai gaivinamą archajinį
sluoksnį, mitinį, tarsi atidengiamą. Bet vėl fikcija – tokios
mitinės realybės niekada nebuvo, jokiuose šaltiniuose jos
nėra ir negali būti. Nebent vardai, pavadinimai, viena ar
kita situacija. Mitiniai vaizdiniai ar jų pėdsakai poezijoje reiškia poeto sąmonės gebėjimą pasiekti archajines
vibracijas, kaip atkakliai kartoja Donaldas Kajokas, arba
giliuosius, tad ir slaptuosius virpesius, kaip galime ištarti
lietuvių kalba. Dabar jau reiktų ir kokio pavyzdžio. Galėtų
tai būti ir „Gentis“, skaitoma ir po Kazio Bradūno „Ištikimybės“: „Mano gentis, kaip šuo, / Urzgia gulėdama / Ant
namų slenksčio, / Kad svetimas neįeitų ir neišeitų.“ Pajuskime Gvido Latako kalbos kitoniškumą to paties ar bent
artimo įsipareigojimo genčiai perspektyvoje: kad ištartum
gentį, reikia ištarti jos kalbą – ir per tai, kas neištariama,
kas virpa garsuose, vibruoja:
		
		

Dangaus aukštumo
marių platumo

		
		
		
		
		

matau – ir tu vienai kuriai
iš senųjų genčių priklausai
senaisiais žodžiais lyg
kaulais blauzdų remies
vietoj geležio

		
		
		
		
		
		
		
		
		

dangaus daigumo
marių dilgumo
dangaus dingumo
marių žvilgumo
dangaus dangumo
marių marumo
ilgėsimės mes kaip seniau
sūnau manasai Teofiliau
kaulo broli

Vienas iš lengvesnės programos, galima būtų pasakyti,
kad ir iš gražesnių Gvido Latako eilėraščių. Ir archaizuota kalba neturi būti pernelyg tamsi. Kaip ir visur reikia
pusiausvyros. Mano supratimu, patrauklesni kaip tik tie
eilėraščiai, kurie nepasiduoda visai įtraukiami kalbos
klampumo, o išlaiko ryšį su tuo, kas atpažįstama ir paviršiuje. Jau iš knygos pabaigos – „Spangulio metai“, atnaujinta, tiesiog perrašyta metų mėnesių lietuvių poezija:
		
		
		
		

Sausis
ir girtuokliams kartais
nusišypso baimė
baltų laimės dantelių

		
		
		

vasaris – trumpiausias mėnuo
suremkim pečius
duris užremkim šluota

		
		
		
		

ko toks suguręs? – jau kovas
vienas juokas – pūgos nupūgino
dienos ilgėja varvekliais
[…]

Moderniame eilėraštyje lyg inkrustuota tradicinė metafora: „dienos ilgėja varvekliais“. Gerą metaforą ženklina ir
išraiškos tikslumas, tikrovės priartinimas. Pasisekusi metafora pasiekia realybę, daiktus.
Gal tai ir yra perspektyviausia Gvidui Latakui – eilėraštyje jungti skirtingas programas: viena ranka siektis ir
užtamsintų kalbos, pasakojimo galimybių, netgi gavendų.
Kita glostyti matomo, jaučiamo, mylimo pasaulio paviršių. Neužsidaryti jokioje programoje, išsaugoti eilėraščio
rašymo džiaugsmą ir kaip laisvą būseną.

– Viktorija Daujotytė –
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Šėtoniškas angelas
Pabaiga. Pradžia Nr. 17

Vestuvių svečiai išsivaikšto. Prasideda kasdienybė. Elza
ir toliau atstūminėja Vilhelmą. Kovos lovoje karštos. Elza
atsikalbinėja blogomis moters dienomis. Jos higieninė apranga, pritvirtinta prie ypatingo diržo, primena viduramžių
nekaltybės šarvus. Trumpai tariant, Elza kovose turi didelį
pranašumą. Be to, ji parodo įvairialypę išmonę. Pavyzdžiui, prieš Vilhelmo bučinius ji sugalvoja miegojimą su
akiniais ant nosies. (Vilhelmas mano, kad tai motinos nuosavybė, nes dienomis Elza akinių nenešioja.) Atskleidusi,
kad Vilhelmui džiaugsmą teikia net prisilietimai prie jos
kūno, Elza sustiprina fortifikaciją muslino kelnėmis, XIX
amžiaus impozantiška damų baltinių dalimi su blauzdinėmis per kelių lenkmenis.
Paskui Elza taktiką keičia. Ji praneša, kad santykiai galėtų būti kitokie, jei Vilhelmas ją nuvežtų į Rygą papramogauti teatruose ir restoranuose. Ji norėtų gyventi gerame
viešbutyje ir įsigyti kelis naujus drabužius.
Suprantama, Vilhelmas sutinka. „Mano auksine žmonele, – kodėl nesakei anksčiau? Kankinaisi pati ir kankinai
mane!“ Elza nusiima akinius (tik akinius!) ir leidžiasi pabučiuojama. Vilhelmas iššoka iš lovos ir su kelnėta Elza
ant rankų dainuodamas šoka valsą. Jis laukia kelionės į
Rygą, kaip laukė vestuvių dienos.
Tiesiog delnuose ištirpsta daugiau nei penki šimtai rublių, bet Vilhelmas ant sparnų. Tos šešios dienos to vertos!
Po „Tanhoizerio“ spektaklio Vokiečių teatre, po pasivažinėjimo Rygos bulvarais, po prašmatnios vakarienės žvakių
šviesoje viešbučio „Peterburgas“ restorane Elza liukso numerio lovoje po aksomo baldakimu pagaliau jam atsiduoda. Tai Vilhelmas aprašo šitaip:
„Mano meilė Elzai buvo beribė. Prisiminti, kad dovanai
trūko nekaltybės, reikštų tuščiadvasiškumą ir smulkmeniškumą. Ji lyg skraidantis kilimas vėl ir vėl nešė mane
į dangų; pakeldama į žėrinčias aukštumas ir nusviesdama
į saldžias bedugnes. Lyginant su audringa jos energija,
labai giliu įkvėpimu ir, reikia manyti, atitinkamais fiziniais duomenimis, patyrimas, kurį buvau įgijęs su kitomis
moterimis ir net profesionale – „Versalio“ Eme, – atrodė
baugštus, verksmingas žaidimas. Neabejojau, kad mūsų
kūniškas artumas yra visa ko santarvės pradžia. Jaučiausi
laimingas: pagaliau suradome vienas kitą!“
Vis dėlto Vilhelmo džiaugsmas trumpas. Grįžusi namo
Elza pasikeičia. Ištisas dienas gyvena kartu, bet lyg nematydama vyro. Vaikšto po kiemą įtemptu veidu, neramiomis
akimis. Vilhelmas nori žinoti, ko ji ieško. Elza atsako kažkokiais nesuprantamais postringavimais. Kai Vilhelmas,
dėl Elzos pasirengęs daryti įmanoma ir neįmanoma, paklausia, ko jai trūksta, ar ji neturinti kokių norų, nuskamba
dar keistesnis atsakymas – visoms moterims trūkstą laisvės dvasios, vyrų egoizmas esą permerkęs pasaulį kaip pamazgų vanduo mazgotę.
Lovoje kovos nebevyksta. Bet tai nėra ta Elza, apie kurią rašyti prisiminimai. Ji pavirtusi pusgyve būtybe, primenančia rupūžę, kuri, lyg įšalusi į nematomą ledo luitą,
sustingusiais sąnariais ir be jokios reakcijos nejautri voliojasi su juo po viena antklode.
„Kas kita man liko, kaip švelninti skausmą svaigulyje? –
klausia Vilhelmas ir elegiškai tęsia: – Kaip dėkingą bendražygį atradau poną Rozenvaldą. Nors jis jau buvo toks
alkoholio vartotojas, kuriam prarasti nuovoką užtenka
kelių taurelių. Elzos motina širdo, išvadino mane gundytoju, nelaimės nešėju. Užleistas ūkininkavimas neliko be
pasekmių. Po palyginti gero derliaus pavėlavau parduoti
grūdus. Skubėdamas atgauti tai, kas prarasta, susidėjau su
klastingu tarpininku. Nuostoliai buvo dideli.“
Žiemą abu nutaria dar kartą „atsikvėpti“ Rygoje. Pinigų
nėra, bet pagunda didelė. Vilhelmas pasirašo vekselį. Vėl
gyvena plačiai, vėl iššvaisto dideles sumas, bet darnumo
euforija nebepasikartoja.
Elza elgiasi nesuvokiamai. Išsigalvoja vieną už kitą beprotiškesnių reikalavimų. Kai Vilhelmas, „nerdamasis iš
kailio“, pataikauja žmonos užgaidoms, tyčiojasi iš jo ir
ironiškai niekina. Naktimis ji dažnai verkia. Vilhelmas
bando raminti, išsiaiškinti priežastis. Elza atsako neapykantos protrūkiais. Dažnai užtenka vieno žodžio, vieno
judesio, kad sukeltų Elzos šėlsmą. Jai malonu nublokšti
ištroškusįjį meilės lyg užkritusį vabalą, suteikti jam šaltą
prablaivymą.
Vilhelmo nervai pakrikę, jo kantrybės saikas perpildytas. Neapykantos audrose jis nebesivaldo, muša ir smaugia
Elzą. Ji lieka neprieinama.
Trečios kelionės į Rygą metu viešbučio kambaryje eilinio ginčo įkarštyje Vilhelmas išsitraukia revolverį ir nukreipia į Elzą.
– Na šauk, šauk, ko lauki! – Elza žvelgia degančiomis
akimis. – Jau geriau mirtis negu toks gyvenimas.
– Ko tu iš manęs nori?! – šaukia Vilhelmas.
– Iš tavęs? Nieko. Bet tu draskai mano sielą.

– Tuščia kalba!
– Tau viskas tuščia kalba. Tu visai nežinai, kas yra siela!
– Elza, aš tave myliu.
– Tu man esi kaip virvė ant kaklo, kaip akmuo ant širdies.
Ūkis skęsta akyse. Senasis Rozenvaldas kasdien svirduliuoja tarp apsvaigimo ir pagirių. Vilhelmas važinėjasi aplink arba ištisomis dienomis neišeina iš kambario.
Neprižiūrimi tarnai šlaistosi. Kai ateina laikas išpirkti
vekselį, pinigų nėra. Vienintelė išeitis – įsileisti į namus
nuomininką, kuris gali iš anksto sumokėti nuompinigius.
Toks vyras, laimei, atsiranda.
Gyvenimas dar pablogėja. Pinigų trūkumas nuodija kiekvieną žingsnį. Jie turi susispausti trijuose kambariuose.
Elzos motina visada kartu. Viską girdi, viską mato, visur
kišasi. Neapykantos atmosfera tirštėja kaip aitrūs dūmai,
blogai traukiant kaminui. Ateina nauji skolų tvarkymo terminai, nuomos pinigai išleisti, nėra vilties, kad toliau kas
nors keisis į gera.
Ūkio žlugimą ir santykius su Elza Vilhelmas aprašo
dvidešimtyje puslapių. Kai jis, lyg pabudęs iš narkotinio
apkvaišimo, su pasibaisėjimu žiūri į savo gyvenimą, nėra suprantamas nei paaiškinamas apdujimas, jį atvedęs į
tokią gilią pražūtį. Jis prakeikia susitikimo su Elza momentą, visų nelaimių priežastį. Kokia jėga traukia prie jos
su nepaaiškinama galia? Galbūt tai liga? Gal nenugalimas
vienos vienintelės moters siekimas panašus į sergančiojo
pasiutlige vandens ir šviesos baimę?
Pirmieji vaizdiniai apie akinamą Elzos grožį dabar jam
atrodo ginčytina vizija. Laikui bėgant ji pasikeitusi tūkstančiu pavidalų, atsiskleisdama ir bjauriomis, kvailomis,
juokingomis, gobšiomis, net žvėriškomis grimasomis.
Kokia, pavyzdžiui, iš tikrųjų jos nosis, jis taip ir nežino.
Kartais jos veido išraiškos tokios, kad nosis atrodo subtili, proporcinga, graži. Kartais grubiuose bruožuose regisi
negražus, keistas snapas. Ir jos kojų vadinti gražiomis nėra
pagrindo. Jos masyvios, stipriomis blauzdomis, storomis
kulkšnimis. Na taip, bet būtent tokios jam... Ir svarstymai
sugriūna, pasirodo tušti, nereikalingi. Juk pykdamas, kokia ji bloga, kokia klastinga, kokia pikta, jis galvoja apie
ją. Nes visiškai negalvoti apie ją nepajėgia. Jis ir jo gyvenimas užpildytas Elzos kaip akmuo savo išmarginimu – neatskiriamai, neatsiejamai. Jei jo nepasotinamas siekis yra
liga, jis neturi nė mažiausio noro išsigydyti.
Pavasariop ateina Elzos dvidešimt trečiasis gimtadienis. (Tik dvidešimt trečiasis, pagalvojau skaitydamas rankraštį.) Po vakarienės, kuri vyksta tvyrant seniai nejustai
santarvei ir, kaip rašo Vilhelmas, „Elzai rodant net meilų
švelnumą“, sukaktuvininkė išreiškia norą pasižiūrėti, ar
beržynėlyje dar neboluoja verbos. Jiems dar neišėjus iš
kiemo, Elza puola Vilhelmui ant kaklo.
– Aš šiandien nusprendžiau, kad taip kaip iki šiol toliau
gyventi negalima. Pavasaris yra tinkamas laikas pradėti iš
naujo.
Vilhelmas netiki savo ausimis. Galbūt Elza jį vėl kvailina? Galbūt jai nuo gimtadienio vyno susisuko galva? Bet
kalba skamba teisingai.
– Aš viską apgalvojau. Čia mums likti negalima. Net jei
skolos bus išmokėtos, iš nuomos pinigų mūsų šeima išgyventi negali.
Elzos planas šiuolaikiškas ir, galima sakyti, beveik banaliai būdingas praeito šimtmečio devintojo dešimtmečio
antrajai pusei: reikia ieškoti laimės galimybių Amerikoje,
į kurią persikėlėliai traukia iš visų pakampių. Laikraščiai
apie tai ir terašo.
– O kas tada bus su Daukšomis?
– Nieko ypatingo, mielasis. Daukšas reikia parduoti.
Dalis pinigų bus mūsų kelionei ir gyvenimo pradžiai, dalis
pasiliekantiems.
– O tu... Tu iš tiesų važiuotum?
– Su didžiausiu džiaugsmu!
Vilhelmas sutrikęs. Nesakydamas nei „taip“, nei „ne“,
jis kvailai juokiasi, pliaukši rankomis ir išrėkia nedaugelį žinomų angliškų frazių. Dėl Daukšų likimo maža bėda. Nei jos Vilhelmui mielos, nei kitaip į širdį įaugusios.
Bet Amerika? Su Amerika yra taip, lyg viduryje nakties jį
vilktų į tamsų, svetimą mišką. Kas ten laukia – jokio supratimo. Mintis, kad jis galėtų atsidurti Amerikoje, Vilhelmui niekada neatėjo į galvą. Apie Ameriką visada pynėsi
vaizdiniai kaip apie kažin ką be galo tolima, kas su juo neturi jokio ryšio: karas už negrų išsivadavimą, kaubojai su
revolveriais už diržo, indėnai su plaukuose įspraustomis
plunksnomis ir ilgais šautuvais...
Bet traukos jėga yra Elza, kuri pati žada būti greta. Neperregimoje svetimoje vietoje priglausta taip arti jo, kad
visuomet bus jaučiamas ir jos kvėpavimas, ir širdies dūžiai. Kur jis jai vienintelis artimasis, susietas su jos likimu.
Ar jis to karštai netrokšta ir nesiilgi? Amerikoje kiekvienas, turintis galvą ant pečių ir geras rankas, gali tapti milijonieriumi. Kiekvienas, kas turi pinigų, yra baronas, o
kiekvienas, kuris turi kastuvą, Klondaike kasa auksą...

Naktį Vilhelmas gali visiškai įsitikinti, kokia Elza gyvens greta jo Amerikoje. Ji leidžia jam tai pabandyti, kaip
obuolių pardavėja turguje leidžia pirkėjui paragauti skiltelę iš siūlomų obuolių. Vienu momentu su ilgais marškiniais ir naktiniu gobtuvu ant galvos bei uždegta žvake
rankoje duryse pasirodo motina:
– Ar jūs nesimušate? Man pasirodė, jog girdėjau rėkiant
Elzą.
Šeima planą palaiko. Motina atrodo net patenkinta. Už
gautus pinigus jie Jelgavoje nusipirks nedidelį namelį.
Broliams ir seseriai nereikės vargti internatuose. Džiaugiasi ir tėvas – gaisrai bus po ranka.
Dabartinis nuomininkas Daukšų nupirkti negali. Tačiau
pirkėjas atsiranda.
Elza rūpinasi, kad kelionei į Ameriką viskas būtų
kruopščiai paruošta. Bagažas turi sutilpti į tris dėžes. Savo
gražiųjų suknelių per vandenyną Elza vežti neketina. „Ten
reikės dirbti, o ne puotauti, – sako ji. – Kai uždirbsime
pinigų, pirksime naujas.“ Vilhelmo kostiumai, taip, juos
reikia paimti. „Kad tuojau pat būtų galima sukinėtis žmonėse, palikti gerą įspūdį.“ Elza Vilhelmui kelionės pinigams ir bilietams pasiuva maišelį, nešiojamą ant kaklo, su
šilko pamušalu, monograma ir kokoso žievės saga.
Pirmąjį rugpjūčio sekmadienį laimės ieškotojai leidžiasi
į kelionę. Atsisveikinimas šventiškas. Senųjų Rozenvaldų
kambaryje dega žvakės. Tėvas liūdnu (galbūt pagiringu)
užspaustu balsu skaito atsisveikinimo žodžius iš Išėjimo
knygos. Motina šluostydamasi ašaras suteikia palaiminimą. Elzos sesuo ir broliai verkia, susitelkę į būrelį.
Išvykstančiuosius ir bagažą į Žagarę veža nuomininkas. Kodėl būtent į Žagarę, autorius nepaaiškina. Tačiau
tai atspėti nesunku. Tiesa, Žagarė nėra nei prie jūros, nei
prie tarptautinės geležinkelio linijos. Bet tai vieta anapus
vokiškos tvarkos. Tai jau pasienio rajonams artima gubernija. Be to, Žagarėje energingai veikia žydai, kurių didelis
apsukrumas pereinant sienas visuotinai žinomas.
Žagarėje Vilhelmas „paima numerį viešbutyje“. Kol
Elza po varginančios kelionės ilsisi, jis leidžiasi „tvarkyti
reikalų“. Nuomininkas užvažiuojamajame kieme ilsina arklius. Vakare visi susitinka restorane ir dar kartą atšvenčia
atsisveikinimą. Vilhelmas rašo taip:
„Elza buvo ypač linksma ir reikalavo paragauti vis naujų
gėrimų. Džiaugdamasis jos nerūpestingumu ir geru reikalų
posūkiu mielai pataikavau. Ar man galėjo ateiti į galvą,
kad ji mane tyčia girdo, idant pati galėtų susitarti su nuomininku? Kaip atsidūrėme kambaryje, neprisimenu. Tik
žinau, kad kitą rytą jaučiausi nepaprastai blogai. Paklausiau, ar nuomininkas išvažiavo, ir ji atsakė: taip, jau naktį,
kai skyrėmės. Nepajėgiau išlipti iš lovos. Elza nulipo žemyn ir atnešė butelį alaus. Vėl turėjau eiti tvarkyti reikalų.
Elza sakė, kad neimčiau su savimi visų pinigų, likusius
palikčiau jai. Tai man atrodė apdairu, taip ir padariau. Kai
sugrįžau pietų, ant stalo radau raštelį.
„Manęs neieškok ir nesijaudink, bet ramia širdimi tęsk
kelionę. Aš apsigalvojau. Tikriausiai bus protingiau, jei į
naują vietą pirmiausia nuvažiuosi Tu vienas. Kai aplinkybės pasidarys aiškesnės, duok man žinią. Taip bus lengviau
ir Tau, ir man.“
Prieš parašą buvo dar keli kruopščiai subraukyti žodžiai.
Perskaitęs laišką, pradėjau juoktis ir negalėjau sustoti. Mane apėmė baimė. Supratau, kad taip juoktis gali tik beprotis. Delnu užsispaudžiau burną. Akimirkai juokas nuslopo,
bet užėjo iš naujo.
Nulipau žemyn ir užsisakiau tų pačių gėrimų, kuriuos
užsakinėjau vakar, pataikaudamas Elzai.
Viešbutį palikau, kai ant netašytų akmenų grindinio krito
šlapios snaigės. Buvo vėlyvas ruduo, galbūt jau ir žiema.“
Pinigai išleisti. Laimei, ant piršto dar buvo storas vestuvinis žiedas ir nepaliestos kelioninės dėžės su daiktais.
Vilhelmas viską iki paskutinio daiktelio išparduoda Žagarės žydams ir mąsto, ką daryti toliau. Jis supranta, kad negeros ugnys, kurios jį degina iš vidaus, daugiau visai nebe
neapykantos, pykčio, pasipiktinimo, nuoskaudos ugnys.
Taip, jaučiasi jis blogai, kas yra, tas yra. Bet todėl, kad vėl
ilgisi Elzos. Be jos jis gyventi negali. Cirko fokusininkas
visiems matant perpjauna virvę ir tada leidžia įsitikinti:
virvė sveika. Ir jo meilė Elzai, pasirodo, tokia neperpjaunama virvė.
„Ar Elzos elgesį sunku suprasti? – mąsto jis. – Juk ji ūmi
moteris, išlepinta, aikštinga. Viską palikti, leistis į tolimą,
nežinomą vietą – ne juokai. Apima baimė, širdis nukrenta į
kulnus. Argi dėl to iš karto reikia manyti, kad tai klastingas
pabėgimas nuo manęs? Laiške parašyta tiesiai šviesiai: „Į
naują vietą pirmiausia nuvažiuosi Tu vienas.“ Pirmiausia
tu. Pirmiausia. Suprantamas noras. Iš esmės niekas nepasikeitę – aš esu vyras, ji – mano žmona.“
Tačiau pasikeitę daug kas. Jis taip pat niekur neišvykęs.
Jei atkrenta „pirmiausia“, atkrenta ir „paskui“. O pinigai
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Kapsulė
Ded Andrej ligi pat mirties lankydavosi pas močiutę. Ji
paduodavo jam taburetę ir įpildavo sriubos. Neatsimenu,
kad būtų daug kalbėjęsi. Tylomis pavalgydavo, padūsaudavo ir padėkojęs išeidavo. Mudvi su sese – formaliai
jųdviejų anūkės – dažnai būdavome šių apsilankymų liudininkės. Skirtumas tik tas, kad močiutė mums ir mes jai
buvome užnugaris, rūpestis ir visas gyvenimas. O biologinis senelis – beveik nepažįstamasis. Turėjom tik miglotą
nuojautą, kas jis toks ir kodėl čia lankosi. Butukas buvo
mažas, vadinamoji 16-metrovkė. Norint patekti į tualetą buvo sunku jį, sėdintį ant tako, aplenkti. Kentėdavau,
kiek galėdavau. Prisibijodavom, privengdavom, jei ko
būdamas ir taip labai nekalbus paklausdavo, tylėdavom.
Niekada neturėjom tiesioginio santykio, o visą įspūdį apie
jį susikūrėm iš nuogirdų – girtas vaikydavosi nėščią močiutę, gal mušdavo ją ir vaikus? Žmogus močiutė buvo
nesunkiai sugyvenamas. Skyrybos septintojo dešimtmečio
Tarybų Sąjungoj tikrai nebuvo cool. Jei ji joms vis dėlto
ryžosi, tam turėjo būti rimta priežastis.
Taip išmokau nedraskyti akių tiems, kurie nepatinka, bet
dėt skersą ant jų nuomonės priimdama savus sprendimus.
Nuo ankstyvos paauglystės augom tik su mama. Kaip
dabar įsivaizduoju, jai turėjo būti nelengva. Todėl močiutė
ir teta leisdavo jai pailsėti paimdamos mudvi su sese į savo
tėviškę Rusijoje. Tai buvo nepajudinama vasaros tradicija.
Į lagaminą būtinai įdėdavo po suknelę išeigai. Vieną tokią
su išsiuvinėta braške pamenu iki šiol. Apsivilkdavom jas
eidamos į svečius, turgų, parduotuvę ar biblioteką. Reta
būdavo tų progų, bet pasitaikydavo. Nusimazgodavom
nešvarias kojas, rankas ir veidus, kiek įmanoma, atsimirkydavom šašais apsitraukusias žaizdas. Tas išėjimas į
žmones ryškokai skyrėsi nuo to, kaip gyvenom kasdien.
Mūsų kasdieniai rūbai – šortai ir maikė, iš kurios dėmių
derinio gali išskaityti viską, ką vaikas veikė per dieną.
Ragavo vaismedžių sakų, laipiojo su kaimynų berniuku
medžiais, pietavo serbentais nuo krūmo, buvo užsukęs ir
pas vištas, ir pas kiaules. Tos suknios nebūdavo patogios,
verždavo. Iš kitos pusės, jaučiausi ir šiek tiek išdidžiai.
Nes supratau, kad tuo metu esame savo giminės dalis ir
turim padoriai jai atstovauti viešumoje. Net jei už uždarų durų pasitaikydavo visko – vyrai keikdavosi, moterys
keikdavo vyrus, kam keikiasi prie vaikų, – visi susitelkę
palaikėm padorios giminės įvaizdį. Juolab buvom mergaitės atvykėlės – литовочки (o taip, nors mūsų kraujyje nėra
nė lašo lietuviškumo). Naujų vėjų, naujų žaidimų užnešėjos, kasmet smalsiai laukiamos. Bet ir elgesio standartai
mums, svetimšalėms, buvo taikomi aukštesni.
Taip tyliai ir nepastebimai buvo įdiegtas supratimas apie
vidų ir fasadą. Apie skirtį tarp viešos ir privačios erdvės ir
tai, kas dera vienur ir kitur.
Mama sirgo astma. Ryškiai pamenu, kaip pritrūkusi oro
nualpo balkone. Likau prie jos, o sesė siaubingai klykdama bėgo iki močiutės, gyvenusios gretimam daugiabutyje.
Panašių epizodų nutikdavo nedažnai, bet gana nenuspėjamu dažnumu, kad nuolat jausčiau klaikumą šalia. Ji
galėjo mirti bet kada. Taip ir nutiko. Mamai rūpėjo, kad
gaučiau savo gabumų vertą išsilavinimą. Didžiavosi, kai
apsigyniau magistro laipsnį, paskambino pasveikinti. Mirė
prabėgus kelioms dienos po skambučio. Staigia ir netikėta mirtimi, kiek tokia gali būti mirtis, daug metų galėjusi
nutikti bet kada. Kalbėdama pažadėjau, kad gynimo proga
suvalgysim torto. Tai tapo labiausiai neišsipildžiusiu tortu
mano ir jos gyvenime.
Nuolatinė netekties nuojauta išmokė meistriškai atsisieti nuo savo jausmų. Geriau jų išvis privengti: neprisileist
kitų, kai pagalbos reikia man, ir atsiribot, kai manęs reikia
kitiems. Aišku, nei vyras, nei juolab vaikai šių disociacijų
palaikyti nelinkę, tad visus užrakintus ir šių kukulių atrakintus jausmus tenka išleist per kūną.
Rinkdavom juoduosius serbentus, baba Šura parduodavo juos vietiniame turgelyje. Už gautus pinigus pirkdavo
degtinės ir paskui brangiau perparduodavo vietiniams.
Bijodama arba tikrinimo, arba tų pačių vietinių, degtinę
užkasdavo po serbentų krūmais, – kokia įdomi simbiozė, –
o paskui pati pamiršdavo, po kuriuo krūmu paslėpė. Siųsdavo seserį: „Зинка, иди поищи выкопай.“ Virdavo sorų
košę, valgydavom verandoje. Dar būdavo tokia kaimiška
duonos gira. Tik ne ta, kur gira – gėrimas, o gira, iš kurios
galima pagaminti šaltą sriubą. Paragaučiau ir vėl!
Taip pamėgau plaukiančius debesis, saulės blyksnį pro
medžio lapus, kašmyro siūlus, katiną prie kojos ir kitus
pojūčius.
Mane lupa nuo pečiaus. Tai vienintelė scena, kuri įsirėžė į atmintį. Kas buvo prieš tai ar po to, mano asmeninė
atmintis neišduoda. Psichologai sakytų, kad gyniausi nuo
traumos „užsimiršimu“. Betgi yra artimieji, kurie papasakoja! Susirgau gelta. Pagal to meto tvarką į ligoninę mane,
metukų dvejų mažylę, paguldė vieną. Buvau pagal amžių
prisirišęs vaikas, todėl, nujausdama išsiskyrimą su tėvais,
įsikibau į pirmą pasitaikiusį namų kampą. Kažkelintą
gydymo dieną tėtis nepaisydamas personalo ir ligoninės
taisyklių prasiveržė iki mano palatos. Pasakojama, kad li-

goninėje su niekuo nekalbėjau (nors kalbėti mokėjau), tik
nuolat verkdavau. Apkabinau ir įsikniaubiau.
Nuo tada nekenčiu atsisveikinimų. Emociškai palieku santykius anksčiau, nei man brangūs žmonės palieka gyvenimą.
●
Šio teksto ėmiausi ir jį mečiau tiek daug kartų, kad galiausiai jis atrodė jau vos bekvėpuojantis. Nenoriu jo uždusint, tad leiskite teoriją išdėstyti be didelių vingrybių.
Metodologinis šio rašinio pagrindas – britų feministės,
kino studijų profesorės Annettės Kuhn knyga „Šeimos
paslaptys: vaizduotės ir atminties dokumentai“ (Family
Secrets: Acts of Memory and Imagination, 2002). Joje autorė analizuoja savo šeimos albumo fotografijas jungdama
asmeninę perspektyvą su kolektyvine. Kiek teko girdėti,
knyga išsiskiria iš kitų tos pačios
autorės darbų, kurie yra arčiau
tradicinio akademiškumo. Knyga
gerai parašyta, turinys paliečia,
imponuoja atvira ir produktyvi autorės santykių su motina analizė.
Skyrių struktūra varijuoja. Vienur labiau akcentuojama asmeninė istorija, vaikystė, jos sąsajos su
dabartimi. Kitur fokusuojamasi į
sankirtą tarp asmeninės ir kolektyvinės perspektyvų. Pavyzdžiui,
skyriuje „Dviejų karalienių susitikimas“ atspirties tašku tampa ypatinga proga pasipuošusios devynmetės autorės fotografija,
daryta karalienės Elžbietos II karūnavimo dieną 1953 m.
Knyga parašyta gana laisvai, nėra griežtai laikomasi metodologijos, nors bendros gairės egzistuoja. Iš esmės pirminį
stimulą suteikia viena ar kelios nuotraukos, o tuomet tekstas
ima šakotis nuo jų asmeninės ir kolektyvinės istorijų, skirtingų laikotarpių atsiminimų, psichoanalitinių interpretacijų, feministinio diskurso kryptimis. Norintiems pamėginti
atlikti ką nors panašaus, autorė siūlo laikytis šių žingsnių1:
1. Skirkite dėmesio žmogui (-ėms) fotografijoje. Pradėkite nuo paprasto aprašymo. Paskui pamėginkite įsijausti
į jų poziciją. Padeda žvilgsnis iš šalies, todėl vietoj „aš“
(jei nuotrauka vaizduoja jus) galima pamėginti vartoti
„jis (ji)“. Norėdami (-os) atgaminti jausmus ir prisiminimus, įsivaizduokite, kaip žmogus jautėsi fotografavimo
momentu. Jei nuotrauka vaizduoja daugiau nei vieną žmogų, pamėginkite įsijausti į kiekvieną iš jų. Tą patį galima
padaryti su gyvūnais, daiktais ar kitais objektais.
2. Pagalvokite apie nuotraukos atsiradimo kontekstą:
kas, kur, kada, kaip ir kodėl tai nufotografavo?
3. Koks yra platesnis tokio tipo fotografijų kontekstas:
kokiomis progomis buvo daromos šio tipo nuotraukos?
Kokia technika naudota? Įvertinkite fotografiją estetiniu
požiūriu (kompozicija, spalvos, ryškumas ir pan.). Ar fotografija atitinka vaizdavimo ir estetinius standartus, kurių
buvo laikomasi darant panašaus tipo nuotraukas?
4. Pagalvokite apie auditoriją: kam buvo skirta nuotrauka, kokiu tikslu buvo fotografuota? Kas turi šią fotografiją
šiuo metu, kur ji saugoma? Kas į ją žiūrėdavo anksčiau,
kas ir kokiomis aplinkybės žiūri į ją dabar?
Visas šis straipsnis – tai atminties darbas, nuveiktas žiūrint ir galvojant apie vieną nuotrauką. Būdamas (-a) vaikas patirtį sugeri visu savo kūnu, darai, kas pasakyta ar ką
kiti aplink daro. Link keturiasdešimtmečio ar vėliau įgyji
drąsos kelti daugiau klausimų. Mažiau rūpi kitų nuomonė.
Be to, imi netekti artimųjų. Tai skaudu, bet kartu ir išlaisvina. Beveik neįmanoma pasakoti apie save neprikėlus
kitų žmonių istorijų. Todėl morališkai šiek tiek lengviau,
kai kiti gyvuoja tik nuotraukose. Šiek tiek ir sunkiau, bet
neapsunkinkim teksto per daug. Imi reflektuoti, krapštytis
prisiminimuose ir ką nors su jais daryti. Kai kurie šiuolaikiniai teoretikai šį procesą pavadintų atminties darbu.
Nors Kuhn pateikia atminties darbo su šeimos albumo
fotografijomis gaires, nei ji pati, nei aš šios metodologijos
griežtai nesilaikėme. Atminties darbas toks jau dalykas, kurį
nei dorai mechanizuosi, nei universalizuosi, nei paspartinsi.
Šis vaizdaraštis2 marinavosi mano galvoje taip ilgai, kad tai
tikrai nepatiktų Lietuvos mokslo tarybai, šį darbą finansuojančiai. Ką LMT! Per tą laiką Rusija pradėjo karą Ukrainoje. Visi, kas turėjo prisiminimų, žmogiškų ar knyginių
santykių su Rusija, juos rimtai perkratė. Abejonių, ar šiuo
metu tinkamas laikas publikacijai, turėjau ir aš.
Pirmiausia nusprendžiau susirasti reikiamą nuotrauką
savo archyvuose, tada jau galėsiu šauti su tekstu. „Archyvuose“ skamba išdidžiai, iš tiesų – bet kur namuose. Ją
radus, paaiškėjo, jog nuotrauka ne tokia, kokią ją įsivaizdavau esant. Buvo atspausdinta skaitmeniniu būdu, kažkokia
pernelyg švari, šalta. Norėjau atspausti ją savo rankomis
tradiciniu sidabro želatinos proceso būdu: su visais krašteliais, dulkelėmis ir pabraižymais. To padaryti neprisiruošiau. Ilgą laiką tyčia laikiau fotografiją padėjusi kur nors,
kur vis už akies užkliūtų: tai knygų lentynoje, tai virš darbo
stalo. Tuo pat metu dariau kitus dalykus: važiavau į kapines

sodinti gėlių, raičiau vidinius mono- ir dialogus, mėginau
išsiaiškinti, kaip dirbama su archyvais, nes domino kai kurios man nežinomos šeimos gyvenimo detalės.
Ekfrazė – žodinis vaizdo aprašymas – yra tai, iš ko
Roland’as Barthes’as parašė savo „Camera lucida“3. Tai
skaitytojams (-oms) nerodoma jo mamos fotografija – ją
autorius aprašo žodžiais. Barthes’as remiasi argumentu,
kad šios fotografijos punctum mums, kaip žiūrovams, yra
neprieinamas, todėl ir rodyti jos nėra ko4. Aš savąją nuotrauką parodysiu rūpindamasi jūsų ir savo patogumu – vis
mažiau aprašinėti. Ir man nerūpi, kad matysite tik šios fotografijos studium. Punctum jau surašiau jums prieš tai.
Šią nuotrauką padariau būdama maždaug trisdešimties,
kai pirmą ir paskutinį kartą aplankiau vaikystės kaimą jau
pilnametė. Atvažiavau po daugiau nei 10 metų pertraukos
su savo tuo metu vieninteliu
sūnumi. Turėjau lūkestį grįžti į vaikystę, bet liko išaugtos
suknelės jausmas. Namas ir jo
priestatas „sumažėjo“, kelias iki
lauko tualeto nebuvo toks ilgas
ir kupinas nuotykių, o posūkiai,
kuriuos kadaise išimdavau visu savo kūnu, nebebuvo tokie
staigūs. Mano atmintis mane
apgavo – prisiminimų archyvai
nesutapo su tuo, ką pamačiau.
Viskas pasikeitė ne į gera. Į namą buvo įvestos dujos, todėl visą aplinką bjaurojo vamzdynai. Nežinau, kodėl jie nebuvo
pakloti po žeme, kas man atrodytų įprasta. Gal todėl, kad
Rusijoje niekas per daug nesirūpina estetika. Kokia dar estetika, kai skurdas badė akis labiau nei vaikystėje.
Fotografuota vakarėjant, tad languose šviesos. Kitinis
objektyvas, uždėtas ant kropintos matricos (ne fotografai –
neklauskit), todėl nuotraukoje susidaro vinjetė, pajuodavimai kampuose. Įspūdis – tarsi žiūrėtum pro vamzdį, kuris
kiek apriboja matymo zoną. Matosi namas, sulipdytas iš
trijų pastatų. Vidurinė dalis – veranda. Jos durys atvertos,
ant viršutinės lauko laiptų pakopos stovi žmogus – mano
močiutė. Šis vaizdas lengvai atsimenamas iš vaikystės:
močiutė ar viena iš jos seserų pašaukdavo mudvi su sese
pareit namo. Į kairę nuo terasos – seniausia namo dalis.
Joje per karą ir pokarį glaudėsi prosenelė ir keturi vaikai.
Viena iš jų – mano močiutė. Didelis dešinysis namo sparnas buvo pastatytas jau daug vėliau. Čia visi reprezentaciniai namo atributai – salonas, miegamieji, televizorius.
Tuomet sena troba tapo sandėliuku grūdams laikyti ir katėms atsivesti kačiukų. Esu praleidusi ten ne vieną įtampos
ir nekantros kupiną valandą. Panašiai, tik dėl kitų priežasčių, trypčiodavo ir močiutės sesuo, turėjusi savo planą, ką
daryt su nesibaigiančiomis kačiukų vadomis. Fotografuoju
nuo tvoros, taigi matosi visas priekinis kiemas – grublėtas takas, bulvėm, pomidorais ir agurkais užsodinti plotai,
vaismedžiai nuotraukos kairėje, vandens kolonėlė, kaimynų namo dalis dešinėje.
Akivaizdu, kad man ši nuotrauka pasakoja daugiau nei
jums. Net jei mėginčiau aprašyt ją formaliai, man už kiekvieno elemento slypi dar keli istorijos sluoksniai. Nuo
mažų šeimos pasakojimų iki pasaulinių įvykių. Prosenelis
žuvo per Antrąjį pasaulinį karą. Našlė su ketvertu vaikų
likusi prosenelė gyveno skurdžiai, pusbadžiu. Taip būdama
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Formuluodama šias gaires A. Kuhn rėmėsi Rosy Martin
ir Jo Spence parengtais protokolais, kuriuos autorės
naudojo vesdamos fotografijos terapijos užsiėmimus,
įtraukiančius darbą su šeimos albumais. Žr. Annette Kuhn,
Family Secrets: Acts of Memory and Imagination, London:
Verso Books, 2002, p. 8.
2
Savo kūrinį vadinu „vaizdaraščiu“ – mat tai atvirai
mišrios prigimties tekstas, jungiantis žodį, vaizdą bei
konkrečios fotografijos ribas peržengiančius prisiminimus
ir kontekstus. Vaizdaraštis (angl. imagetext) – amerikiečių
menotyrininko W. J. T. Mitchello terminas, žymintis
sudėtinius sintetinius kūrinius, derinančius vaizdą ir žodį.
Platesnį termino paaiškinimą galima rasti http://www.
avantekstas.flf.vu.lt/lt/.
3
Ekfrazė (lot. descriptio – aprašymas) aiškinama kaip
žodinis įvairaus pobūdžio vizualių reiškinių aprašymas,
siekiantis sužadinti beveik regimą vaizdinį (cituojama iš
http://www.avantekstas.flf.vu.lt/lt/ekfrazė). Ten pat rasite
platesnį ekfrazės sąvokos ir su ja susijusios problematikos
aprašymą, parengtą prof. Irinos Melnikovos.
4
„Negaliu parodyti Žiemos Sodo Fotografijos. Ji
egzistuoja tik man. Jums ji tebus nesvarbus vaizdas,
viena iš tūkstančio „bet ko“ apraiškų; ji niekaip negali
tapti matomu kokio nors mokslo objektu; ja negali
pasiremti objektyvumas pozityviąją žodžio prasme;
daugiausia ji galėtų sudominti jūsų studium: epocha,
drabužiai, fotogeniškumas; bet joje jums nebūtų jokios
žaizdos“ (Roland Barthes, Camera lucida: pastabos apie
fotografiją, iš prancūzų kalbos vertė Agnė Narušytė,
Vilnius: Kitos knygos, 2020, p. 90).
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iššvaistyti. Daukšos turi kitą savininką. Vilhelmas įsivaizduoja susitikimą su Elza, ir jam lyg kas užmauna ant
galvos šaltą geležinę kepurę: už stalo lyg teisėjai sėdi Elza, jos motina ir ponas Rozenvaldas. Patyčių iškreiptais
veidais. Smerkimas kiekviename judesyje: „Ak, tai jau iš
Amerikos! Greitai, greitai. Na, pasakok, kaip sekėsi toje
Amerikoje. Senas kostiumėlis atrodo aptriušęs...“
Atsivilkti kaip priluptam šuniui nuleidus uodegą... Aiškintis silpnumu... Teisintis, prašyti atleidimo...
Vilhelmas nuleista galva siurbia degtinę ir nesumoja, ką
daryti. Kai kiurksojimas nebepakeliamas, pasišlaisto tuščiomis nuošaliomis gatvelėmis. Paprastai vėlyvomis vakaro valandomis. Ilgai stovi ant Švėtės tilto ir žiūri į juodus
apačioje raibuliuojančius vandenis. Bjaurus mažas upokšnis, net nusiskandinti jame nėra vilties.
Kai išleidžiami paskutiniai pinigai, įvyksta stebuklas:
Vilhelmas Žagarės turgaus aikštėje sutinka buvusį Valgundės kaimyną, kuris jam skolingas nemažą sumą pinigų.
Kaimynas ką tik supirkėjui pardavęs miško.
Jėga, kuri traukia prie Elzos, iš lėto – visai kaip prieš tai
minėtas Malstremo sūkurys (galbūt Vilhelmui į galvą šis
pavadinimas atėjo būtent tada?) – jį įtraukia. Pasipriešinimo ratai darosi vis mažesni. Ilgesys, atrodo, nesiurbia, jis
sukioja jį stačią kaip grąžtą paties išskobtoje bedugnėje.
Ir taip vieną gražią pavasario dieną, daugiau nebesvarstydamas, daugiau nebegalvodamas, Vilhelmas sėda į tuščius rąstų vežėjo ratus ir pardarda į Jelgavą.
Ar Elza gyvena mieste, nėra žinoma. Jis apsistoja buvusio siuvėjo name Užlielupyje prie Senojo kelio. Vienintelis
pasiūlytas darbas – smulkių naminių gyvulių skerdimas.
Vilhelmas pradžioje sutinka, tačiau sutartą dieną į skerdyklą neatvyksta. Vienas iš buvusių plytinės akcininkų paskolina jam nedidelę sumą pinigų. Vilhelmas tebesišlaisto
po smukles.
Kartą vėlų vakarą Vilhelmas tampa eilinio gaisro liudininku. (Medinėje Jelgavoje gaisrai nėra retenybė.) Pirmose smalsuolių eilėse sukinėjasi ponas Rozenvaldas. Jį
sekdamas Vilhelmas nustato naują Rozenvaldo būstą Peterio ir Žaliosios gatvių kampe. Kad įsitikintų, ar ten gyvena
ir Elza, Vilhelmas iki ryto stypso už alyvų krūmų. Pasirodo, tai sekmadienio rytas. Važinėja kepėjai ir pienininkai,
užsirišę baltas prijuostes, triūsia „dvornikai“, bet praeivių
mažai. Iš Rozenvaldų namų taip pat niekas neišeina. Galų
gale Elzos motina su krepšiu rankoje nueina stoties link.
Vilhelmo širdis tik pamažu nuo gerklės galo nuslenka į
krūtinę, leisdama šiek tiek atgauti kvapą. Kakta šlapia nuo
prakaito. Paliegęs, bejėgis, jis atsisėda po krūmu kaip po
išgyvento skausmo priepuolio. Laikas būtų eiti šalin, bet
Vilhelmas nepajėgia pakilti, tarsi suglamžytas, daug kentėjęs kostiumas nugaroje būtų už ko užkliuvęs, užsikabinęs. Jam norisi bent iš tolo pamatyti Elzą.
Galų gale ji išnyra – puošni, kaip niekad stulbinančiai
graži. Vilhelmo sąnarius vėl sukausto bejėgiškumas. Kad
ir kaip tai atrodytų keista, būtent puošnumas ir grožis neleidžia Vilhelmui prieiti prie jos. Lyg kažkas batu spirteltų
jį atgal.
Kai atsipeikėja, Elza jau gerokai nutolusi. Kur ji eina? Į
pamaldas? Vilhelmas slapta seka. Didžiojoje gatvėje praeivių daug. Už damų saulės skėčių, plačių kepurių, mirgančių suknelių, už ponų vizitinių kostiumų, redingotų,
drabužių, už valstiečių pilkų švarkų, už skarų, už dabitų
cilindrų ir mažiau puošnių prigludusių kepurių Elza kartais dingsta iš akių, bet, laimei, atsiranda. Na, jau beveik
prie pilies. Gan keista. Juk neis į Užlielupį?
Ne, į Užlielupį Elza neis tikrai. Prie Volfo konditerijos
laukia dvirãtis vežimas – priešais lengvus, pasivažinėjimui
skirtus ratus sidabriškai balta, nerami kumelė. Pamatęs Elzą, iš ratų iššoka jaunas dragūnų karininkas. Baltos pirštinės, auksiniai galionai, auksiniai akselbantai. Elza kaip
vėjo pagautas pūkas įskrenda į sėdynę. Chorunžas mikliai
apsuka dviratį vežimą ir važiuoja tiesiai ten, kur gatvės
pakraštyje lyg pametęs smegenis stovi Vilhelmas. Jis tik
spėja rankomis užsidengti veidą ir truputį pasilenkti. Elza
temato greta savęs sėdintį juodbruvį pietietį.
„Ką jaučiau, galiu papasakoti tik apytikriai, – rašo Vilhelmas. – Kažką panašaus galbūt išgyvena žmogus, kuris
staiga pastebi, kad jo ranka jau nebe prie peties, o guli ant
žemės prie kojų. Arba dar blogiau – svetimas šuo ją velka
gatvės grindiniu. Skausmas ir praradimo kančios apninka
vėliau, kai pradedu apmąstyti, ką matęs. Pirmą akimirką
buvau apstulbintas ir mirtinai nustebintas. Mano galvoje,
lyg į ankštą patalpą įskridęs paukštis, blaškėsi viena mintis:
tai neįmanoma! Tai neįmanoma! Bet taip pat kaip į vieną
pusę nulenkta šaka atšoka atgal, ir mintis „tai neįmanoma“
įgavo priešingą judėjimą. Jei tai, kas matyta, yra tikrovė,
jei neįmanoma yra įmanoma, tai aš norėjau žinoti viską.
Viską. Mane apėmė baisus, godus smalsumas.“
Vilhelmas klaidžioja prie Rozenvaldų namų ir atsargiai,
bet atkakliai seka Elzos žygius. Atradimas po atradimo!
Vietinio dragūnų pulko chorunžas vadinasi Kucevalovas.
Jis pusiau totorius, pusiau mažarusis. Netoli nuo kareivinių nuomojasi vilą su gražiu sodu. Kucevalovo būste Elza
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dažna viešnia. Tvankiais vasaros pavakariais per kiemą atsirita aistringi chorunžo dainuojamų romansų garsai. Fortepijonu tikriausiai pritaria Elza.
Tamsos priedangoje Vilhelmas ropščiasi į medžius pažiūrėti, kas vyksta sode ir už šviesių langų. Po kurio laiko jis jau žino, kas dar gyvena name, kuriose patalpose
būna. Jis išdrąsėja, įsigauna į sodą ir šnipinėja pavojingai
arti. Vaizdas suteikia „ir nepakeliamas kančias, ir saldų,
svaiginantį malonumą. Kartais atrodė, kad einu iš proto, –
rašo Vilhelmas. – Elza, moteris, kurią beprotiškai mylėjau ir prie kurios paslapčių prisiartinti troškau labiau už
bet ką pasaulyje, čia atsiskleidė tokiu giliu intymumu, kad
gniaužė kvapą ir vertė drebėti apimtam geismo. Tik vietoj
manęs su ja buvo kitas. Drauge tai, kas mano svajonėse ir
prisiminimuose gyvavo kaip aukščiausia gyvenimo vertybė, virto lyg niekšinga parodija. Paslapčių nebebuvo. Pats
savo akimis pamačiau užtektinai. Kodėl tebeklaidžiojau
prie Kucevalovo namo? Ar iš tiesų be to jau nebegaliu apsieiti kaip narkomanas be naujos dozės?
Ir tada mano galvoje įstrigo keista mintis: ji žino, kad
aš žiūriu. Mano šniukštinėjimą apie namus ji seniai yra atskleidusi. Ir dabar tyčia daro viską, kad mane kankintų. Ne,
taip tęstis negalėjo. Jos niekšybėms reikėjo padaryti galą.
Tą vakarą ilgai ir rūpestingai prausiausi, apsivilkau švarius marškinius. Kaip prieš dvikovą, kaip prieš Komuniją.
Į kelnių kišenę įsidėjau seną išsaugotą revolverį ir patraukiau į Kucevalovo namus. Buvo šiltas, apniukęs rudens
vakaras. Kucevalovas Elzą dviračiu vežimu parsivežė su
šviesa. Iki tamsos laukiau jų kitapus tvoros, paskui įšokau į sodą ir pasislėpiau už krūmų prie svetainės lango.
Po valandos ar truputį daugiau jie iš svetainės persikėlė į
gretimą patalpą.
Pakeičiau posto vietą ir kantriai laukiau, kol užgeso
rausva lempos šviesa. Mano planas buvo parengtas, nieko
galvoti nereikėjo. Kai užgeso šviesa patarnautojo ir virėjos
kambariuose, įlipau pro langą į virtuvę. (Buvau pastebėjęs,
kad virtuvės lango neuždaro.) Degtukus nešiojausi kišenėje. Lempą radau ant stalo. Ji buvo su stikliniu gaubtu ir
ilga sidabrine koja. Man šovė į galvą: „Matai, kaip patogu
nešti.“ Su lempa vienoje rankoje ir revolveriu kitoje nuėjau iki miegamojo durų. Pabeldžiau revolverio vamzdžiu.
Duris atstūmiau koja.
Nenoromis pabudę, jiedu žiūrėjo į mane lyg į vaiduoklį.
Kucevalovas labiau apmaudžiai, nei baimingai. Elza tyliai
suriko ant nuogos krūtinės traukdama antklodę.
– Kas jūs toks? Ko reikia? – išsišiepdamas rusiškai suriko chorunžas.
– Atėjau savo žmonos paklausti, ar neužmiršo namuose
vestuvinio žiedo.
Taip sakydamas truputį sutrikau. Aš jo taip pat nebeturėjau.
Kucevalovas iš lėto tiesė ranką naktinio stalelio pusėn.
Supratau, kad ieško revolverio. Tačiau vien to, kad žinojau, man neužteko. Norėjau tuo įsitikinti. Taip, būtent taip.
Staiga revolveris atsirado jo rankoje ir nukrypo į mane.
– Nešdinkitės velniop! – įsakė jis.
Nuaidėjo šūvis, ir lempa mano rankoje subyrėjo. Degantis dagtis krisdamas uždegė išsiliejusį žibalą. Aukštyn
šovė raudonas, ugningas krūmas. Plevenančioje šviesoje
priešais save pamačiau nuogą Kucevalovą. Iššoviau į jį ir
puoliau pro duris lauk.
Atsipeikėjęs supratau, kad vėl esu kelyje į Žagarę. Pradžioje ėjau pėsčias, vėliau manęs pagailėjo vienas kitas
vadeliotojas. Dabar Ameriką mačiau iš tiesų kaip vienintelį įmanomą kelionės tikslą ir išsigelbėjimą. Pinigų kelionei
pasiskolinau iš pažįstamo Žagarės žydo. Skolą su aukštais
procentais turėjau atiduoti Amerikoje.“
Šiuo užrašu baigėsi prisiminimų istorijos latviškas vertimas. Vokiškame originale dar buvo nurodyta, kad „aš,
Vilhelmas Valteris, šią savo gyvenimo nesėkmės istoriją
skelbiu Niujorko mieste 1908 metų advento laikotarpyje,
kai stibikaulio lūžimas keturiasdešimt aštuntaisiais gyvenimo metais mane prikaustė prie lovos. Pažįstami man pavydi kaip laimės kūdikiui ir lepūnui. Tačiau mane iki šiol
lyg tamsus šešėlis lydi prisiminimai apie jaunystėje iškentėtą likimo smūgį. Už meilę buvau atlygintas išdavyste.
Būtybė, kuriai meldžiausi, pasirodė besąs šėtoniškas angelas. Išdalinta daugeliui, mano našta galbūt taps lengvesnė.
Kad taip būtų!“
Ilgai tyrinėjau prie siuntinio pridėtą nuotrauką. Tokią
keistą jaunavedžių nuotrauką mačiau pirmą kartą. Nebuvo
nei paprasto pečių suglaudimo, nei meilaus rankų susikabinimo, nebuvo net abiejų figūrų kompozicinės jungties
bendrame vaizde. Jiedu stovėjo visu ūgiu vienas priešais
kitą, tačiau lyg kiekvienas sau ir pasuktomis galvomis
žvelgė į fotoaparato objektyvą, o gal kažkur į tolį. Vilhelmo veidas niekuo ypatingu nepasižymėjo. Dabitiškai
užraityti ūsai atrodė atsitiktiniai, lyg priklijuoti. Šviesūs,
tankūs plaukai virš aukštos kaktos, pagal to laiko madą
perskirti galvos viduryje, krito dviem nukarusiomis bangomis. Elzos veidas hipnotizavo plačiu išplėstų akių spindėjimu. Akys kitus veido elementus – pilnas lūpas, ilgoką
neryškios formos nosį ir nevienodus antakius – išlaikė
proporcingus, jie kartu kūrė savotišką grožį. Bet, regis, būtent todėl, kad bendro įspūdžio pagrindą formavo šis trapus atsitiktinumas, nuojauta kuždėjo apie galimybę šiam
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veidui greit pasidaryti aštriam, grubiam, griežtam. Bet
pašnibždėjo gal ne tiek nuojauta, kiek tai, ką prisiminiau
iš vėlesnių metų nuotraukų. Šiaip ar taip, šis veidas man
buvo gerai pažįstamas...
Mėnesio gale Vašingtone dar kartą susitikau su poetu X.
Latviai, kurie po Antrojo pasaulinio karo iš Vokietijos pabėgėlių stovyklų išsibarstė po pasaulį, turi įprotį atvažiavę
į svetimą valstybę arba miestą neapsistoti viešbučiuose,
bet gyventi pas kokį nors seną draugą ar pažįstamą. Ir
praktinė pagalba tampa tarsi susitikimo švente. Poetas X
Vašingtone taip pat buvo apsistojęs pas vieną jaunystės
draugą, dantų gydytoją pensininką. Nustojęs kalti pinigus
jis atsidavė mėgavimuisi gyvenimu. Dėl malonumo šaltinio – latvių literatūros – buvusio dantisto namai kelioms
dienoms tapo ir mano pastoge. Taip atsitiko, kad ir dėl namų šeimininko, ir į šventinę nuotaiką nugrimzdusio poeto X, o ir dėl mano charakterio silpnumo pokalbio apie
Vilhelmo Valterio rankraštį gan ilgai nepradėjome. Bet vis
dėlto tas momentas atėjo.
– Na? – paklausė poetas X, o veido išraiškoje aiškiai
spindėjo triumfas dėl vienintelio galimo atsakymo. – Ar
aš tada, skambindamas Janiui Rudzyčiui į Stokholmą, melavau? Ar tai iš tiesų nėra perversmas literatūroje? Pasirodo Vilhelmas Valteris, žmogus, kurį Aspazija kaip savo
biografijos lavoną palaidojo gilioje oloje, užrisdama dar
sunkesnį uolos luitą negu kitados nuo kryžiaus nuimtam
Išganytojui. Po pusšimčio metų luitas nustumtas, ir Valteris visiems parodo savo randus!
– Man įdomu atrodo visai kas kita, – pasakiau aš. –
Sprendžiant iš to, kas parašyta, Vilhelmas Valteris nugyveno gyvenimą, taip ir nesužinojęs, kad jo „šėtoniškas
angelas“ yra latvių literatūros vaidilutė, subtiliausių meilės
stygų kanklininkė, latvių tautos žiedas ir pasididžiavimas
poetė Aspazija. Ar Ruzga tai žinojo? Ar jūs su juo apie tai
kalbėjote?
– Deja, darbų maišalynėje neatėjo į galvą. Arba dėl jaunystės paviršutiniškumo. Labiausiai tikėtina, kad ir Ruzga
nežinojo, bet nuojauta nedavė ramybės. Todėl jaudinosi ir
norėjo kam nors rankraštį parodyti.
– Kodėl Vilhelmo prisiminimų tada nespausdinote?
– Manė, kad Aspazijos biografijos perkratymas gali suerzinti daugelį abonentų, pavojingai išklibinti emigrantų
vienybę. Rudzytis patarė pirmiau kruopščiai patikrinti,
ar visko nėra išgalvojęs koks nors velnio apsėstasis, koks
nors mistifikatorius...
– Ar Ruzga tvirtino rankraštį gavęs iš Valterio?
– Tu irgi abejoji? – nusijuokė poetas X.
– „Abejoji“ nebus tinkamas žodis...
– Prisimeni, aš tau pasakojau apie diskusiją su Ruzga, –
griežtai pertraukė mane poetas. – Teisybės pasaulyje nėra!
Yra tik nuomonės. Teisę į savo nuomonę turi ir Vilhelmas
Valteris. Greit sueis šimtas metų, kai prieinama tik Aspazijos nuomonė: Valteris – girtuoklis, Valteris sužlugdė
Daukšas, Valteris pabėgo į Ameriką. Aš ir nemanau prisiimti atsakomybę, kad Valterio užrašyme viskas yra Dievo
teisybė. Bet skaitant pačios Aspazijos sukurtą autobiografiją „Mano gyvenimas“ negalima nepastebėti prieštaravimų, kurie leidžia ir kitokį įvykių traktavimą. Kaip Valteris
galėjo paleisti vėjais Daukšas, jei jos jau buvo sužlugdytos prieš Valteriui pasirodant žaidimo aikštelėje? Valteris Daukšas gauna ne kaip Aspazijos kraitį, bet perka iš
Aspazijos tėvų. Kas gali pasakyti, kad Valteris į Ameriką
pabėga, jei pati Aspazija jį palydi į Žagarę? O Aspazijos
prisipažinimas apie sugrįžimą iš Žagarės, kai nuomininkas Strazdinis, ją „įsivaizdavęs lengvo elgesio moterimi“,
Kalnmuižos šile pradeda atitinkamai elgtis? Naivu priimti
Aspazijos gyvenimą kaip seklų, skaidrų upelį, permatomą
iki balto smėliuko dugne. Jos gyvenimas yra gelmė su visa
kuo, ką gelmė mėgsta saugoti. Nėra prasmės įsivaizduoti
poetės kelią tiesesnį, negu jis buvo. Iš nemeilės – į meilę.
Iš meilės – į vienatvę. Ją nešiojo ant rankų, kai ji, pradedančioji, šokiravo publiką. Kai ji iš tiesų tapo didi poetė,
retai kas ją beprisimindavo.
Lyg susigėdęs savo rimtumo, poetas X iškrėtė „Pragaro
virtuvės“ pokštą – didingu gestu aukštai iškėlė žiedų pilną
gėlių vazą – visai kaip pastorius ostijos indą.
– Pagerbsime didžią poetę Aspaziją! Pagerbsime nemirtingą poeziją!
Poezija – nušvitusi dangaus duktė,
Karštiems peklos bučiniams leidusis.
Žvaigždynuose likimas jos išburtas:
Dievo pagailėtas, velnio mylėtas!
Sena istorija mano galvoje tebeskambėjo lyg stiprus akordas pedalu neužslopintame pianine.
– Taip, – pasakiau aš, – iš tiesų čia ieškoti kaltės ir kaltojo būtų kvailystė. Mane slegia įtarimas, jog dauguma nelaimių kyla ne dėl to, kad pasaulį užtvindo neteisybė, bet
dėl to, kad pasaulyje pernelyg daug teisybių. Kiekvieno
sava...
1996

Iš: Zigmunds Skujiņš. Dziļurbums laikā. Rīga:
Mansards, 2016
Vertė Jurgis Banevičius
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Meistrų kelionė į Vengriją
Prasidėjo viskas daugiau nei prieš metus iki kelionės.
Juodkrantėje tada, 1989-aisiais rudeniop, vyko paskutinis
tarybinis medžio drožėjų „simpoziumas“. Buvo kuriamos
skulptūros Raganų kalnui.
Darbo aikštelėje susipažinau su žmogumi iš Vengrijos –
Vengrijos lietuvių bendruomenės pirmininku. Kadangi
tuo metu buvau vieno iš penkių Lietuvos tautodailininkų sąjungos regionų skyriaus pirmininku, jis teiravosi,
ar galėčiau suorganizuoti grupę meistrų, galinčių atvykti
padirbėti Vengrijoje. Nuo tada prasidėjo mūsų tuo laiku
gan sudėtingi ryšiai ir bendravimas. Neturėjau mašinos,
tai pirmiausia pakviečiau į bendrakeleivius ratuotą pažįstamą meistrą. Paskui Rimą – vieną iš Juodkrantėje kartu
dirbusių meistrų, o jis pasiūlė dar du savo pažįstamus. Taip
susiformavo mūsų penketukas.
Mūsų globėjo dėka per Maskvą gavome gerus „diplomatinius“ pasus. Susikomplektavome į du „Žigulius“, kurių
bagažinių didžiąją dalį užėmė skardiniai dvidešimtlitriniai
kanistrai. Pasikrovėm įrankių. Įsigijome kai ko, ką galėtume
parduoti. Tikėjomės uždirbti – prastokai tada vertėmės.
Smagiai riedėjome Lietuvos, paskui ir Baltarusijos keliais. Ten buvo veikiančių degalinių ir mes pasistengėme
pasipildyti kuro. Daugiau jau niekur benzino nebebuvo –
blokada. Ukrainiečiams, kaip ir mums, „kraneliai“ buvo
užsukti.
Kilome į kalnus. Greitai sutemo visiškai tamsi naktis. Sustoję kairėje galėjome girdėti žemai apačioje tekančios sraunios kalnų upės šniokštimą, dešinėje kilo medžiais apaugęs
šlaitas. Kiti liko kelkraštyje, šniokščiančios upės pusėje, o
man prisireikė į krūmus. Taip tyliai, ramiai kontempliuojant
žemutiniame krūmų aukšte pro mane gal per metrą praėjo
žmogus. Gan greitai susiruošiau į kelią ir tuojau klausiau,
kas dar buvo krūmuose. Visi nustebę atsakinėjo, kad niekas
nebuvo. Klausėmės, žiūrėjome – niekur jokio požymio, kad
būtų žmonių. Na, gal nebent sniego žmogus? Mistika. O
kalnų mes beveik visiškai tamsoje ir nematėme.
Mano porininkas niekaip nesiryžo patikėti man savo
„Žiguliuko“ vairo. Jis tik reikalavo, kad aš nemiegočiau ir
geriausiai būtų, kad kalbėčiau. Su kalbomis šiaip sau sekėsi, o miegai gan greitai savaime išsilakstė. Važiavimas
buvo sudėtingas. Ten kažkur žemai grumėjo upė, o čia,
viduje, kartais šiek tiek drebėjo rankos.
Ryte, jau palikę kalnus, gerokai pažvalėjome. Pasiekėme ir pasienį, Čopą. Duobėtos, purvinos gatvės ir didžiulė
automobilių eilė. Prispaudžiau prie priekinio stiklo mūsų
tarnybinius pasus su auksinėmis raidėmis CCCP ir lėtai
riedėjome pro stovinčiuosius. Reikėjo matyti jų veidus!
Atrodė, vien jau žvilgsniai vertė mūsų mašinėles aukštyn
ratais ar bent jau badė tų ratų padangas. Reikia turėti galvoje, kad tie prekeiviai neretu atveju vėliau įsiliejo į mūsų
mafijos gretas. Atitinkamos ir povyzos. Dažniausia tada
pro ten jie važiavo prekių į Jugoslaviją.
Už sienos pasimatė skirtumai – kitokie namai, laukai.
Nebeliko mažučių, balintų ir dar pamargintais kampais
Užkarpatės namelių.
Su mūsų šefu – kuratoriumi Vengrijoje – susitikome
Budapešte. Iš ten nuvykome į Vesprėmą. Netoli Vytautas
ir gyveno – mokslų daktaras, biologas. Gyveno viengungiškai, nes buvo išsiskyręs su žmona vengre. Apie vengrų
moteris buvo susidaręs blogą nuomonę.
Dirbti teko Zirco miestelyje, medžio apdirbimo kombinate. Jo kieme, uždaroje teritorijoje, riogsojo mums skirti
ąžuolai. Sąlygos dirbti normalios – šalia cechai, kuriuose
yra kur pasigaląsti įrankius, pašlifuoti detales. Bet kada
galima sulaukti draugiškų kombinato darbininkų pagalbos,
tik susikalbėti su jais teko rankomis. Niekas nemokėjo angliškai, niekas nekalbėjo rusiškai. Būtent – nekalbėjo, nes
vienas to kombinato inžinierius mums rusiškai vieną vienintelį kartą pasakė: „Aš moku rusiškai, bet nekalbėsiu.“
Taigi visas mūsų pastabas, prašymus galėjome išsakyti
tik vienam inžinieriui, kuris kalbėjo angliškai. Per mūsų
meistrą vilnietį Vladą.
Tiesa, buvo priėjęs prie mūsų vienas darbininkas, kalbantis rusiškai, sakė netgi turintis draugų Rusijoje. Keista,
gal koks sutapimas, bet po jo apsilankymo mes pasigedome keleto smulkių įrankių. Nei prieš tai, nei po to niekas
mums nedingo, nors viskas mėtėsi laisvai, kai aplink vis
kas nors sukiodavosi, turėdamas laisvo laiko.
Iš vyresniųjų kai kas sakėsi mokąs kažkiek vokiškai, bet
tas nelabai gelbėjo, nes iš mūsų tik vienas šnekovas buvo
vidurinėje mokęsis vokiečių kalbos. Vieną kartą prisiminė
žodį „ciuriuk“.
Apgyvendino mus profesinės mokyklos bendrabutyje.
Viename kambaryje, o knarkiančių buvo... Žvaliausiai,
žinoma, pabudindavo varpas. Tas bendrabutis įsikūręs sename vienuolyne, kurio gale buvo varpinė. Varpas rytais
tiesiog sudrebindavo viską, ne tik ausų būgnelius.
Maitinomės kavinėje „Padko“. Jos reklamoje puikavosi
pasaga. Išsiaiškinome, kad tokia ir yra šio žodžio reikšmė. Vienas žinomas žodis. Bet kavinėje daug kalbėti ir
nereikėjo – reikėjo valgyti. Susibičiuliavom su mus nuolat aptarnavusiu padavėju ir atsisveikindami įteikėme jam

atminimui medinį šaukštą. Jo kote vilnietis išdrožė to padavėjo povyzą su bokalu rankoje. Jis buvo taip sužavėtas, kad išnaudojo visas gestų, mimikos ir kalbos atsargas
sužinoti, ar tai tikrai skirta jam asmeniškai, ir padėkoti.
Išsiskyrėme labai draugiškai.
Na, bet prieš tai dar turėjome daug ką atlikti. Pirmiausia
Budapešto kapinėms, kur palaidotos 1956 metų sukilimo
aukos, turėjome padaryti koplytstulpį. Projekto autorius buvo Rimas, nors derino mintis ir su kitais. Sudėtingas darbas,
bet ir meistrai patyrę, ko negalėčiau pasakyti apie save –
medis man vis dėlto buvo nauja medžiaga, prieš tai dirbau su akmeniu. Teko dirbti daugiau pagalbinius darbus –
pašlifuoti detales, padėti sujungti.
Taigi skaniai ir daug valgėm, dirbom, garsiai miegojom,
garsiai kėlėmės. Vaikščioti ten nebuvo kur. Moterys vengrės mums neatrodė gražios, lyginant su lietuvaitėmis, –
nors po savaitės ėmė pastebimai gražėti.
Turėjome degtinės, kurios laukan, žinoma, nepilsi, o
parduoti nebuvo kur. Praleido ją be problemų pasienyje.
Rusams tai, matyt, savaime suprantamas dalykas, kad ir
važiuojant į užsienį: „Ot Pariža do Nachodki lučše s vodkoi, čem bez vodki.“
Rytais labai tikdavo stiklinaitė jauno baltojo vyno, kurio nemažas kanistriukas stovėjo kambaryje. Mes jį užsidirbom.
Vengrai, pasirodo, galėjo ir socializme turėti šiek tiek
žemės, kurioje augindavo vynuoges. Vienas veikėjas pasiūlė savo pažįstamui, mūsų globėjui Vytautui, pakalbinti
mus į talką skinti vynuogių Balatono ežero pusiasalyje.
Mes, žinoma, noriai sutikome.
Pirmiausia susipažinome su sargu. Jis baidė paukščius
nuo prinokusių vynuogių. Ant peties turėjo ilgą vengrišką
rimbą. Pliaukštelėjimas juo prilygo šūviui. Parodė mums,
kaip tai daroma, ir tuoj pat atsirado norinčiųjų pabandyti.
Pirmas vilnietis Vladas – mūsų didžiausias. Atmetė atgal,
kaip buvo pamokytas, ir kad jau traukė… Išgirdome ne
šūvio garsą, bet dar garsesnį kauksmą. Na, funkciją jis irgi
atliko tą pačią – išbaidė paukščių būrį. Taip vienas, metęs rimbą, keikdamasis ir užsiėmęs už ausies, pasitraukė
iš tarpo norinčiųjų mokytis šio seno vengrų meno. Jau be
didelio entuziazmo, atsargiai pabandėme ir kiti. Vienam
sekėsi visai neblogai, tad vėliau jis nusipirko tokį rimbą.
Smagiai padirbėję, sukritome ant žolės pailsėti. Iš kažkur atsirado žmonių, fotografuojančių mus ir vynuogyną.
Pasirodo, tai vokiečių turistai įamžina vengrų valstiečius
jų kasdienėje aplinkoje.
Paskui mums parodė, kur tas vynuoges deda. Įvedė ir
į požeminius rūsius su daugybe didžiulių statinių. Ten ir
gavome mums ilgam pravertusį pilną vyno indą. Balatono
ežeras tuo metu man didelio įspūdžio nepadarė: tokia didelė padūmavusi balzgana bala.
Pagrindiniam mūsų darbui prie koplytstulpio einant į pabaigą, susirūpinom, kaip padaryti metalinę saulutę. Juk tai
būtinas tokio kūrinio atributas. Vidas pas mus buvo visų
galų meistras, o kombinatas turėjo ir kalvę. Susitarėme –
leido, davė metalo. Aš buvau pagalbinis. Meistras labai
greitas, tiesiog nemokėjo dirbti lėtai. Atokiau stovėjo keli
vengrai darbininkai ir stebėjo mus. Vienu metu pamačiau,
kad po dar vieno skubraus kūjo smūgio, kuriam jau smagiai užsimojo mūsų „kalvis“, įkaitinta detalė tikrai sprūs
iš žnyplių ir lėks. Nežinodamas tikslios krypties, tiesiog
susigūžiau, judėjau kaip vartininkas, bandydamas nuspėti
skriejimo kryptį. Pavyko sureaguoti, o gelžgalis pro mano
ausį nušvilpė tolyn ir išdaužė nedidelę dalį lango. Abu likome vėpsoti išsižioję. Kampe pasigirdo smagus kvatojimas – matyt, gerai čia mes atrodėme iš šalies. Dėl to lango
jokių priekaištų nesulaukėme.
Kai pagrindinė mūsų užduotis jau buvo beveik įvykdyta –
koplytstulpis Budapešto naujosioms kapinėms prie pabaigos, buvome supažindinti su jaunų vengrų pora, kuri norėjo
įsigyti mūsų sukurtą koplytstulpį. Jiems tai visai neįprastas
dalykas, nuo seno jie stato kažkokius lyg toteminius stulpus,
bet šie panoro būti originalūs. Darėme jį, žinoma, gerokai
mažesnį, paprastesnį nei pirmąjį. Apsisukome greitai ir pabaigtuvių buvome pakviesti į mūsų užsakovų namus.
Labai rimtai, vėl remdamiesi mūsų labiausiai patyrusiųjų nurodymais ir patarimais, sudarėme savo elgsenos
atstovaujant šaliai vietinių gyventojų akyse pagrindinius
plano metmenis. Prisižadėjom daug negerti, mandagiai,
bet ryžtingai atsisakyti, jeigu būsime įkalbinėjami. Jeigu
jau nepavyktų – nepliurpti, nevaikščioti, kad nepasimatytų
galimi gėdingi koordinacijos sutrikimai ir taip toliau.
Maloniai buvome priimti paprastuose, jaukiuose namuose. Nors nei mes, nei vengrų pora nesupratome nė
vieno skirtingų mūsų kalbų žodžio, labai greitai pasikartojo klasikinė situacija: ant stalo esanti palinka (vengriška
vynuogių degtinė) ir „Napoleonas“ vienodai gerai veikė
tarpusavio bendravimą, kuriame neliko jokių trikdžių.
Svarbiausia, greitai išsiaiškinome, kaip skirtingomis kalbomis užsveikinti vieniems kitus, o toliau jau viskas kaip
per sviestą. Mes dažnai, žinoma, norėdami geriau išmokti,
ėmėme tarti tą vengrišką užstalės pasveikinimą, kas sukėlė

jiems daug skanaus juoko. Vėliau mūsų šefas paaiškino,
kad taip tariant tas posakis įgauna kažkokią ne visai švankią prasmę. Šilta, draugiška atmosfera, gera nuotaika –
toks liko prisiminimas apie tą viešnagę. Išsiskyrėme jau
aiškiai tapę giminėmis.
Dabar mes jau turėjome pinigų. Kiekvienas, išlydimas
iš namų, savo antrųjų pusių buvome prisaikdinti, kad bent
jau, anot Vladimiro Vysockio dainos žodžių, „klejonku s
Bangladeša privezioš“. Sunki buvo ta užduotis. Galiausiai
kartą nusprendžiau, kad jau gana. Išsirinkau, mano manymu, tinkamos kompleksijos pardavėją ir visomis prieinamomis komunikacijos priemonėmis išsiaiškinau, kad jai
pagal jos entuziastingą linksėjimą mano pasirinkta striukė
puikiausiai tiktų.
Užbėgdamas į priekį turiu pasakyti, kad kai parvežiau
tą prekę namo, jau smarkiai suabejojau, ar maniškės ir tos
pardavėjos kubatūra identiška. Matyt, gerokai primiršau
per tą viešnagę savo antrosios pusės apimtis, o moters,
ko gero, norėjosi, kad būtų kuo daugiau. Kai ji nekantraudama išsitraukė dovaną, tai labai sunkiai įstengė nuslėpti
nuostabą ir nusivylimą. Pasiūlė pradžioje man pačiam ją
nešioti, bet paskui apsiprato (juk importinė) ir nešiojo pati,
nors, atrodo, galėjome ir abu sutilpti.
Baigėsi darbai Zirce. Liko paskutinis etapas – pastatyti
mūsų kūrinį jam skirtoje vietoje. Ten, tose kapinėse, vyko
didelės iškilmės. Pirmą kartą buvo viešai minimos 1956
metų sukilimo metinės. Mūsų koplytstulpį iš abiejų pusių
puošė Lietuvos ir Vengrijos vėliavos. Užrašas vengriškai
„Laisvės kankiniams nuo lietuvių tautos. 1956–1990 m.
spalio 23 d.“ buvo dengtas audinio skiaute. Galybė žmonių. Dalyvavo Vengrijos valstybės vadovai. Buvo atvykęs
mūsų tuometinis pirmininkas.
Atrodo, kad kaip viena iš numatytų mums skirtų renginio
dalių buvo susitikimas su vienu iš sukilimo dalyvių, buvusiu politiniu kaliniu, tremtiniu. Tai buvo solidus, inteligentiškas, bet ligotas vyras, pasiramsčiuojantis lazda. Rusiškai
kalbėjo beveik be akcento. Trumpai papasakojo apie savo
išgyvenimus Sibire, lageriuose sutiktus lietuvius. Aplinkui
atidžiai stebint ir pagarbiai linkčiojant, atrodo, rusiškai visai nesuprantantiems klausytojams, neretą savo sakinį apie
išgyventas kančias jis su sunkiu atodūsiu palydėdavo tokia
pastaba: „Chujovo tam bylo, očen’ chujovo...“ Po pirmo
tokio išsitarimo mums sunkiai, bet pavyko išlaikyti deramą rimtį. Vėliau jau lengviau. Žmogus ilgai kalėjo, puikiai
išmoko rusiškai. Išmoko taip, kaip ten tada kalbėta.
Po kalbos pabaigimo – paminklo atidengimas. Priėjęs
prie užrašą dengiančio audinio, mūsų politinis veikėjas
ėmė timpčioti už tą audinį laikančios virvutės. Matyt, ne
šiaip sau virvutė yra moteriškosios giminės. Ir ji užsikaprizijo – neatsirišo, užsimazgė. Taip nervingai betąsant,
nejaukios pauzės metu, pro mane staiga prasispraudė mūsų šnekusis meistras-politikas, tiesdamas link pirmininko
ranką su atlenktu peiliuku. Tada viskas įvyko labai greitai
ir netikėtai: kažkas trenkė jam per ištiestą ranką, nutvėrė
už sprando ir supurtęs nušveitė į vietą. Tik garbanos susimaskatavo. O juk jis nesmulkus vyrukas. Tik vėliau supratome, kad tai būta čia pat kažkaip nepastebimai budėjusio
apsauginio. Tikrai profesionalu – greitai, operatyviai, beveik nepastebimai atlikta.
Vakarėjo ir mes nutarėme nakčiai iš Budapešto neišvažiuoti. Pirmiausia aktualu buvo rasti tualetą. Pavyko. Ir dar
kaip pavyko! Įmetus forintą, durys trumpam atsivėrė ir mes
spėjome susigrūsti į vidų visi. Reikia iš karto pasakyti, kad
kai kitą kartą, būdami tikri dėl sėkmės, vėl susiruošėm į tos
įstaigos šturmą, langelyje įsirėmino ūsuota pagyvenusio
vyro galva ir mums tai jau kainavo kiekvienam po brangų
forintą. Ne visada juk gali šitaip sektis – guodėmės.
Nakvynei pasirinkome tuščios aikštės pakraštį. Šalo.
Sukilome jau gerokai prašvitus. Žmonių nesimatė, bet
vis tiek sąlygų būtinam pirmajam rytiniam ritualui nebuvo
jokių. Visi kiemai uždari. Mums betrypčiojant, ryžtingas
mūsų vilnietis pasirinko vieną kiek labiau įgilintą vartų
arką ir meiliai prigludo jos pakraštyje. Neilgai trukus iš kitos tarpuvartės išniro nedidukė greita paštininkė ir pasuko
tiesiai prie jo. Pasirodo, čia pat, prie peties, kabojo pašto
dėžutės. Pasistiebdama, pro alkūnę ji greitai ir dalykiškai
dėliojo, skirstė savo nešulį. Visai toks nieko rytmečio vaizdelis: didelis, tvirtas vyras aukštyn pakelta galva, būdinga rankų padėtimi ir visai šalia maža, vikri, savo darbą
dirbanti moterikė... Jei ne ta išdavikiška, aikštės link pro
kojas vinguriuojanti srovė. „O kas man bebuvo daryti?“ –
vėliau trūkčiojo pečiais meistras.
Pusryčiaudami vėl ėmėmės taršyti mūsų nevykusį „teroristą“. Jau iš karto po koplytstulpio atidengimo mes jam patarinėjome kreiptis į Vengrijos valdžios įstaigas dėl politinio
prieglobsčio ir klausantis šito jo akys buvo labai apvalios.
Tada neturėjome daug laiko tokioms kalboms, o dabar jis
jau buvo gerokai aprimęs ir nelabai, bet vis dėlto kažkiek dar
veikė mūsų piešiami šiurpūs jo būsimo gyvenimo vaizdai –
ilgi kalėjimo metai už pasikėsinimą į tokį svarbų asmenį.
Kilome į kelią namo, bet dar turėjome pinigų. Jau nebuvo ko laukti ir iš vienos parduotuvės Debrecene išėjome
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Katinas ant stogo
Jis, nors reikėtų sakyti daugiskaita – jie, mėgsta įsitaisyti
aukštai ir nesvarbu, ant stogo ar ne, ir stebėti aplinkinį pasaulį iš pirmo žvilgsnio nejudriomis ir abejingomis akimis.
Sakau „iš pirmo žvilgsnio“, nes jeigu imsime stebėti juos,
iš jų dangaus fone styrančių trikampio formos auselių, iš
uodegos padėties suprasime, kad jie, atvirkščiai, yra labai
jautrūs aplinkos pokyčiams ir vadovaujasi puolimo ar bėgimo (protingo atsitraukimo) principais. Eidami per rasotą
rytmečio pievą nebūkime tikri, kad kažkur žolynuose mūsų nestebi akylas žvilgsnis, kurio savininkas vertina mus
ir jam nė motais, kad neturime jokių kėslų, kad gėrimės
tik paukštelių trelėmis. Esame šalia vieni kitų, bet lyg svetimuose paraleliniuose pasauliuose. Netgi eidami tuščiais
šaligatviais, supraskime, kad esame stebimi ne tik smalsių
bobučių (kartais netgi su teatriniais žiūronais), bet ir ant
palangių išsidrėbusių katinų. Ir kaip nepradėsi galvoti apie
sąmokslo ir totalaus sekimo teorijas?
Teksto autorius, pasirinkęs antraštei klišę, gerai supranta, kad nėra nei originalus, nei vienintelis nepakartojamas.
Klišės yra klišės, bet šablonavimas kartais suteikia patogumo, jis skaitytoją ar žiūrovą įstato į tam tikras vėžes ir
tada visai praranda prasmę dviračio išradinėjimas. Oho! Ir
vėl klišė!
Stebėjimas iš šalies suteikia progą pajusti, kad esi nešališkas, kad taviškis vertinimas yra tarsi veidrodinis, t. y.
tikrasis teisingas. Šios iliuzijos nepagrįstumą galima patvirtinti, pavarčius šimtmečio laikotarpio istorijos vadovėlius,
kuriuose apie tuos pačius reiškinius, apie jų pagrindinius
žaidėjus rasime visiškai priešingus vertinimus. Žinoma,
kalbant apie istoriją, negalima pamiršti vyraujančios politinės ar kitokios konjunktūros, formuojančios visuomenės požiūrius, kurie praėjus laikui atrodo paprasčiausiai
juokingi, jeigu nespėja pridaryti žmonėms nepataisomos
žalos. Taip vyko ir vyksta visados, net nepastebime, kad
kažkokie idiotizmai vyksta dabar visai šalia mūsų, o visą
jų žalą ir pasekmes galėsime įvertinti daug vėliau.

palengvėjusiom širdim ir piniginėm. Tvarkinga vorele traukėme link mašinų, meilingai apsiglėbę po vienodą nemažą
kartoninę dėžę. Joje buvo nedūžtantis, nebijantis karščio
prancūziškas tamsaus stiklo indų komplektas. „Šitas, – pasakė mūsų praktiškasis Vladas, – šitas tinka“ – ir mes noriai
su juo sutikome. Kad tik daugiau neberūpėtų. Turiu pasakyti – lig šiol tarnauja.
Pasienį pasiekėme jau sutemus. Didžiulė eilė – daugiausia pavargę prekeiviai. Vienas kaunietis pusiau snausdamas kalbėjo: „Gal daugiau nebevažiuosiu. „Jugai“ kažko
pasiuto, šaudytis pradėjo.“ Net nepagalvojome tada, kad
tai jau buvo kruvinojo Trečiojo Balkanų karo (Jugoslavijos
karų) pradžios požymiai.
Rūpėjo benzinas. Buvome girdėję kalbų, kad kartais parduoda kareiviai, bet nežinojome, kur juos rasti. O čia jau
mistinės jėgos mums pagelbėjo. Beje, tą naktį ne paskutinį kartą. Kai nežinodami tikros krypties lėtai riedėjome
duobėta gatvele, iš kažkur pasirodė du kareivukai. Tiesiai
prie mūsų su klausimu: „Gal jums reikia benzino?“ Matyt,
tokių kaip mes čia dažnokai pasirodydavo.
Lėtai nuvairavom prie, pasirodo, visai netoliese buvusio
karinio dalinio tvoros, padavėme jiems tuščius kanistrus
ir likome laukti. Ir nusnūdom, ir sušalom, o nei kareivių,
nei mūsų kanistrų nė padujų. Nepavydėtina padėtis – į karinio dalinio teritoriją tai nepateksi, ji saugoma ginkluotos
sargybos.
Nekantriausias pasirodė Rimas. Patyrinėjęs tvorą ir šalia
esantį kažkokio sandėliuko neaukštą stogą, jis užsiropštė
ant jo. Buvome sustoję šešėlyje, bet iš dalinio teritorijos
plieskė stiprūs prožektoriai ir jų šviesoje ant stogo dabar
išryškėjo mūsų draugo siluetas.
Daug pasakota apie tai, kaip elgiasi kareivis iš Vidurinės
Azijos, stovintis sargyboje su koviniais šoviniais automato
dėtuvėje. Šauna, kai tik yra proga. Na, ir eiliuotas pasiteisinimas: „Moja tvoja ne ponimajet – tvoja bežit, moja streliajet.“ O gal toks kareivis dabar ten ir stovi sargyboje?
Besėlindamas išgirdo kažką krebždant. Pritykino stogu,
o ten, ir pataikyk tu man šitaip, mūsų kareivukai konstruoja
įrangą jau pilnus kanistrus su kažkokiais pagaliais ant stogo užgarbint. O čia „tut kak tut“ mūsiškis ranką nuo stogo
tiesia: „Rebiata, daite ja vam pomogu.“ Suskambus balsui
iš aukštybių, suakmenėjo tie vaikinukai, bet kanistrų neišmetė. Apsidžiaugę atidavė benziną. Meistras su juo per
stogą gražiai apšviestas pramarširavo, o pinigus kareiviai
paprašė, kad suvynioję į kažką ant to stogo užmestume!
Grįžtant atgal, porininkas jau kartkartėmis patikėdavo
man savo „Žiguliuko“ vairą važiuojant naktį per kalnus, bet
labai įkyrėjo nurodinėdamas, kada kokią pavarą turiu jungti, kad, neduokdie, nepakenkčiau jo brangiajai mašinai.
Namo parsigavome sėkmingai.

– Jonas Vaicekauskas –

Pradėdamas rašyti apie mus stebinčius ir vertinančius katinus,
klausiau savęs, kaip jie mato mus –
maitinančius šeimininkus, paleisti
plytgalį besiruošiančius piktadarius
ar judančius niekam nereikalingus
dvikojus objektus? Abipusiai ryšiai
tarp Homo sapiens ir kitų gyvių tokie sudėtingi ir supainioti, kad juos
geriau tiktų vadinti daugiapusiais.
Maža mergaitė, glostanti pūkuotą
murkiantį padarėlį, mato jį kaip švelnumo įsikūnijimą, o kartą stebėta
scena, kaip su pabėgusia į lauką dekoratyvine balta pele žaidžia nedorėlis juodas katinas, leidžia galvoti,
kad vargšei pelytei žaidimas, kurio
pabaiga labai aiški, smagumo neteikė. Kitados auginta katė, paleista į lauką ir pamačiusi tolumoje bidzenantį veršio dydžio šunį, nepatingėdavo keliais šuoliais perskrieti
skersai futbolo aikštę ir jam įsikibti į gaurus. Girdėdavosi
tiktai ano nevilties kupinas kaukimas. Ir atvirkščiai: kaimynai iš viršutinio aukšto vesdavo pasivaikščioti dviejų
sprindžių dydžio šunėką. Suprasdavome iš Pincės elgesio,
kai ji prisispaudusi prie durų pašiauštu sprandu šnypšdavo
iš baimės. Ausis draskantis morčiuojančių kačių ir katinų
muzikavimas jiems, be abejo, yra labai gražus ir jaudinantis, o mane, prisipažinsiu, paverčia nedorėliu, kuris nesąmoningai dairosi plytgalio.
Nesusikalbėjimas, nesupratimas, o gal nenoras suprasti kitus lydi mus nuolatos. Ir čia vėl grįžtu į kasdienybę.
Retsykiais važiuoju į sodų bendriją. Jei važiuoju savu
transportu, paimu pavėžėti link miesto į autobusų stotelę
pėdinantį kokį sodininką. Ir tada turiu visą kelią klausytis
pasakojimų apie sausą / lietingą vasarą, apie pomidorų auginimą ir pan. Negaliu įsiterpti, kad šios temos man mažai
rūpi, nes nesu jų klano narys. Nuėjęs į finansų įstaigą išklausau priekaištų, kad nesidomiu Vyriausybės šiuo ar kitu
klausimu priimtais nutarimais. Atšokit nuo manęs! – neužtektų man gyvenimo, jeigu pradėčiau rytmečius skaitydamas verslo žinias.
Anądien eidamas į studiją pamačiau žydinčios forsitijos
fone senoje kompiuterininko kėdėje bičiulį N., kuris visados pasižymėjo pomėgiu gamtai, sveiku gyvenimo būdu.
Dabar jis, užvertęs galvą ir mėgaudamasis skaisčios saulės
spinduliais, ant suolelio laikė sugipsuotą koją. Šalia ant
žolės gulėjo ramentai. Pasirodo, kad šis sveikai atrodantis
vyriškis serga cukriniu diabetu ir lipdamas laiptais praradęs sąmonę susilaužė čiurnos kaulus. Sakė neprisimenantis nei griuvimo, nei kaip pateko į ligoninės priimamąjį
skyrių. Jau vėliau, paklaustas traumatologo apie darbovietę ir einamas pareigas, atsakė esąs pensininkas ir beveik

visą gyvenimą dirbęs statybose
suvirintoju. Aha, atsakė gydytojas,
visi statybininkai yra alkoholikai,
ir kažką pasižymėjo savo popieriuose. Norėdamas paguosti nelaimėlį, papasakojau prieš dešimtmetį
girdėtą istoriją apie ėjusį į darbo
biržą registruotis bedarbį, kurio
išorė darbuotojai kažkodėl nekėlė pasitikėjimo. Gal norėdamas
pajuokauti, o gal dėl kitų priežasčių, anas teisinosi, kad šio vizito
proga nusiskutęs ir net odekolonu
pasišlakstęs. Neleisdama užbaigti,
darbuotoja atrėžė: „Man tas pat, ar
tu vandenį geri ar odekoloną, o pasiūlyti darbo negalime.“ Po mano
pasakojimo N. vietoj pasisveikinimo manęs klausia: „Tai
vandenį geri ar odekoloną?“
Papasakojau šią istoriją ne norėdamas pagraudenti ar pasiguosti dėl vis dar (!) pasitaikančių neišauklėtų ir nemandagių žmonių, kokių sutiksi ir tarp valstybės tarnautojų
etc. Gerai žinau, kad visuomenę galima skirstyti (procentų
nežinau) pagal gyvenimo būdą, pomėgius, prigimties gerumą ar blogumą, patiklumą, prisitaikymą prie aplinkos ir
t. t. Nedidelę, bet pačią geriausią jos dalį priskirčiau gailestingųjų samariečių grupei, nuolat išgyvenančiai dėl aplink
esančio blogio, kurį galima įveikti gerumu, kartais menu
ar dar kuo nors. Bėda ta, kad blogiukams, sudarantiems
atitinkamą visuomenės dalį, visai patinka daryti bloga.
Kad vagis, klausydamasis žodžių, jog svetimą pasisavinti
yra nedora, gali pritardamas linksėti galva, bet pasitaikius
progai nesudvejos nė akimirkos. Kad kartkartėmis žmonijoje atsiranda globalių žudikų, dėl savo išgalvotų idėjų
sukeliančių lokalius ir net pasaulinius karus. Kad juos reikia laiku išrauti lyg piktžoles iš daržo, nes jiems negalioja
jokie žmonių priimti susitarimai ar nuostatos – aišku, apie
ką kalbama. Visi (ar bent dauguma mūsų) sutariame, kad
atimti kitam gyvybę – pats didžiausias nusikaltimas, o su
šiais nusikaltėliais pasaulinio lygio politikai dažnai kalba
kaip su normaliais žmonėmis.
Stebėjimas iš aukštumos, šalies (nuo stogo) daug ką
duoda, bet to neužtenka. Žinia, paprastas, eilinis žmogus
nedaug turi galios ką nors pakeisti, vienas vandens lašas
nepajėgia numalšinti troškulio ar sudrėkinti perdžiūvusios
žemės, bet daug, labai daug vandens lašų gali atgaivinti ją
nuplaudami pakelės šiukšles.

Kapsulė

Šviesos pluošto įrėminta močiutė – centrinis, ryškiausiai
apšviestas ir vienintelis žmogaus siluetas nuotraukoje.
Joks atsitiktinumas, kad figūra – moteriška. Net jei lytį iš
pačios nuotraukos nustatyti nėra lengva, gana akivaizdu,
kad funkcijos, kurias ši figūra atlieka, tradiciškai laikomos
moteriškomis – laukia, spindi, saugo namus.
Neturėjau didelių problemų su savo giminės moteriškąja
linija. Iš esmės ryšiai tarp šeimos moterų buvo šilti ir palaikantys. Šiaip jau tų mergaičių ir gimdavo daugiau, ir viskas
su jų auginimu ėjosi natūraliai. Harmonija užklynijo ties
mudviem su sese – anai gimė du berniukai, o tada man dar
trys. Tiesa, yra ir dukra, su kuria viskas yra gerai, išskyrus
tai, kad augdama tarp šitiek brolių ji irgi yra savotiškas
rebusas. Padėtis su vyriškąja linija yra gerokai keblesnė.
Karas, smurtas, alkoholizmas, skyrybos – visa tai vienaip
ar kitaip palietė mano protėvius, o problemų kaltininkais
paprastai buvo laikomi vyrai (neklauskit kodėl). Įvairiausio
pobūdžio santykiai su vyrais – tėviški, romantiški ar netgi
daugmaž buitiniai – man niekada nebuvo savaime suprantami. Matyt, ne be reikalo šiai situacijai praspręsti man ir
yra skirta atitinkama atžalų kompozicija.
Annettės Kuhn prieiga ir šeimos albumo nuotrauka pasinaudojau savo tapatybei apmąstyti ir ryšiui tarp kartų
reflektuoti. Rašydama pasikartojau, kad kolektyvinė atmintis egzistuoja, o žmonės auga vieni iš kitų. Jau žinote,
kaip nekenčiu atsisveikinti, tad leiskite pabaigti be didelių
reveransų. Pasklaidykite savo šeimos fotografijų albumą!

► Atkelta iš p. 12

devynerių mano močiutė atsidūrė pas tolimus, matyt, labiau
pasiturinčius, gimines Vilniuje. Didieji karo nugalėtojai nebūtinai nugali asmeniniam fronte. Praleidžiant dar kelis istorijos vingius tai paaiškina, kaip Vilniuje gimiau aš.
●
Be anksčiau surašytų punctum, svarbiausias šios analizės
atradimas būtų kapsulės leitmotyvas. Vinjetė arba nuotraukos kampų užtamsinimai – estetiniu požiūriu iškalbingas
elementas. Gana atsitiktinis, mat tuo metu daug eksperimentuodavau su įvairiausia fototechnika, bet poveikį daro.
Bet kuri fotografija yra kadruota laiko ir erdvės akimirka.
Vinjetė dar papildomai tai akcentuoja: vaizdas nuotraukoje lyg inkapsuliuotas, hermetiškai uždarytas, specifiškai
įrėmintas, įvilktas į tam tikrą (retro) apvalkalą, lyg nutolęs
laike ir erdvėje.
Kaip savitą kultūros ir laiko kapsulę matyčiau ir laiką,
praleistą kaime. Ten susidurdavome su kita kultūra, į
kurią mes, vaikai, pasinerdavome, o pargrįžusios namo –
išsinerdavome. Sesė turėjo išsinerti tiesiogine šio žodžio
prasme, nes grįžusi iš kaimo linksmai tarškėdavo Tambovo srities dialektu, kuris prie jos lipte lipo. Užtrukdavo,
kol persijungdavo į vietinę Vileikos šnektą. Kurį laiką kiemo draugai traukdavo ją per dantį dėl netipiškai pratisai
tariamų jau nebepamenu kokių balsių.
Ko gero, dalis skaitytojų metė skaityti šį tekstą vos
užuodę jame Rusiją. Man nusimesti šios savo tapatybės
dalies nėra kaip. Ji funkcionuoja kaip kapsulė ar sena fotografija šeimos albume. Įprastomis aplinkybėmis – nelabai juntama ir retai atsimenama. Tačiau Rusijai užpuolus
Ukrainą kai kurios seniai nevėdintos asmenybės dalys
iškilo.

– Kostas Poškus –
Autoriaus piešinys

– Jelena Šalaj –
Tekstas parengtas įgyvendinant projektą „Šiuolaikinė
moterų analoginė fotografija feministinių vizualumo studijų
perspektyvoje: tekstai, praktikos ir savivoka“. Projektas
bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų
(projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0041) pagal dotacijos
sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)
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Brūkštelėjimai
Mušamieji

Bendravardžiai

Žala

Meno mokyklos skelbime perskaičiau, kad suaugusieji nuo rugsėjo 1-osios kviečiami lankyti mušamųjų
instrumentų pamokas. Jeigu jose reikės mokytis mušti
kitą asmenį kumščiu, lazda ar botagu, tuomet pamokos
tikrai būtų įdomios ir naudingos. Bet jeigu mušamuoju
objektu reikės būti man? O įgudęs mušamųjų mokytojas savo meistriškumą demonstruos ant mano kailio?

Rugpjūtį Veisiejuose vyko eilinis Lietuvos triatlono
taurės etapas. Plaukimo rungtyje sportininkai varžėsi
Ančios ežere. Lyg ir nieko ypatingo, bet vieno sportininko pavardė buvo R. Ančiauskas.

Vienas žymiausių mūsų šalies lenktynininkų – V. Žala.
Bet ar gali žmogus, turintis tokią pavardę, būti naudingas? Juk V. Žala lenktyniaudamas gali pridaryti žalos ne
tik keliams, žiūrovams, bet ir automobiliams, kuriuos
vairuoja.

Kardeliai
Mokiniai rugsėjo 1-ąją į mokyklas nešasi kardelius.
Net pradinukai. Tokie maži, o jau supranta, jog mokytojams reikia nukirsti galvas, kad šie nekankintų mokinių
grūsdami į galvas žinias. Na, o jei mokytojai nepadės
savo kaklų ant kėdžių, tai galės galvas nukirsti bendraklasiams, išvaduodami juos iš ilgus metus trunkančių
kančių.

Knyga
Kokia knyga populiariausia pasaulyje? Ne, ne Biblija. Ši taip pat labai skaitoma, bet vis tiek rečiau nei kavinės ar restorano meniu. Nors pietaujant tose pačiose
maitinimo įstaigose meniu greitai įsimenamas, kiekvieną dieną meniu skaitomas iš naujo lyg kažko netikėto ir
nelaukto tikintis.

Komfortas
Darbo metu labai svarbu jaustis komfortabiliai. Bet
jeigu direktorius kvailys? Tuomet darbuotojai jausis
komforta(de)biliai.

Laipiojimas
Rugpjūčio 20-oji – Pasaulinė laipiojimo diena. Čia
galbūt turimas omenyje lipimas į kalnus? Bet juk galima laipioti į autobusą ar troleibusą ir iš jų. Galima laipioti į lovą ir iš jos. Laipiojimas į kalnus tikra kančia, o
lipimas į lovą palaimos pradžia, kuri baigiasi ryte, kai
reikia iš jos išlipti ir keliauti į darbą.

Išvarymas
Sakoma, kad gražios merginos gali išvesti iš proto.
Tad jas pamačius reikia kuo toliau bėgti. Antraip atsidursi beprotnamyje. O gyventi su gražia mergina baisiau nei būti beprotnamyje. Juk iš šio anksčiau ar vėliau
išleidžia, o gyvenant su gražia mergina gali taip nepasisekti ir tekti kartu praleisti kelis dešimtmečius.

Elektros kaina

Kryptis
Kai pasirodo kokio nors rašytojo nauja knyga, dažnai
sakoma, kad išėjo nauja knyga. Tik atspausdino, išleido, tik pasirodė, o ji ėmė ir kažkur išėjo...

Karjera
Studijų metais gyvenau barake. Vėliau jis tapo JAV
prezidentu.

Šią vasarą lyg iš gausybės rago pasipylė Lietuvos
sportininkų iškovoti medaliai. Tuo pat metu prasidėjo
visuotinė isterija dėl brangstančios elektros. Juk sportininkai dažnai gyvena dideliuose ir prabangiuose namuose – gali tekti apmokėti milžiniško dydžio sąskaitas
už elektrą. Tad kaip atsargą turėti vieną kitą medalį neprošal, jeigu ateis sunkios dienos.

Tuo metu, kai M. Kalnietis žaidė Lietuvos rinktinėje,
treneriams per rungtynes su Juodkalnija kildavo nemenka dilema. Juk į aikštelę išleistas M. Kalnietis galėjo
mėtyti į lietuvių krepšį.

Savitarna

Išmintis

Parduotuvėse labai nemėgstu savitarnos kasų, nes
man patinka, kai mane aptarnauja kasininkė. Savitarna
lyg masturbacija, kai aptarnauja kasininkė – lyg visavertis seksas.

Pabrangus elektrai ir rudenį atvėsus orams reikės
taupyti. Tuomet žmogus glausis prie žmogaus, o anksti išjungę elektrą jiedu užsiims Lietuvos demografinės
padėties gerinimu. Taigi niekada nereikia skubėti keikti
valdžią, nes ji mato toliau.

Meilė
Įsijungiu radiją ir išgirstu dainą: „Argi gali šitaip būti, kad pamilau tave rugpjūtį?“ Šį rugpjūtį aš nieko nepamilau, bet pamilau patį rugpjūtį, nes šį mėnesį buvo
nuostabus oras. Tad išgirdęs dainą apie tai, kad kažką
kažkas pamilo rugpjūtį, aš niūniuoju: „Argi gali šitaip
būti, kad pamilau tave, rugpjūti?“

Krepšinis

Krikštamotė
Prezidentė D. Grybauskaitė tapo jau trečio milžiniško
laivo krikštamote. Žiūrint, kaip šampano butelis dūžta
į laivo bortą, net seilė ištįso. O manęs niekas nekviečia
tapti katerio, valties, baidarės, kanojos ar nors vargano
plausto krikštatėviu...

– Aidas Kelionis –

Šventvagystė
Tai buvo nedidelė balta katytė. Bet apie Biliūną prašau negalvoti. Pliušinis žaislas, nieko daugiau. Užtat
tą vakarą manyje pabudo vagis. Sako, geri menininkai
vagia. Taip sakoma perkeltine prasme. O šiuo atveju jokių perkeltinių prasmių. Nebent tai, kad mane neseniai
perkėlė į Lukiškes.
Tą vakarą manyje pabudo tikras vagis. O šį vakarą
noriu papasakoti jums savo istoriją.
Ši istorija nenusipelno romano. Nes ji trumpa ir joje nėra intrigos. Tik instinktai. Kaip sakė vienas mano
mėgstamas kunigas: „Žmogus yra trapus, stokojantis
drąsos, jam nėra lengva atpažinti Dievo valią, o kartais
taip prisiriša prie savo minties, kad ją ima laikyti Dievo
valia. Nes taip patogiau. Laikinai.“ Bet nėra nieko amžinesnio už laikinumą. Ir tai aš patyriau savo kailiu. Na,
gal tiksliau būtų taip nesakyti, nes žmonės kailio neturi.
Bet žvėrį viduje tikrai nešiojamės (ir Biliūnas šiuo klausimu yra negailestingas).

Pirma mintis visai nekalta. O kas, jei... Ir net nebandykite slėpti, kad patys nesate taip pagalvoję – o kas,
jei trenkčiau tam bjauriam tipeliui, einančiam pro šalį?
O kas, jei pasukčiau mašinos vairą į priešingą eismo
juostą? O kas, jei pasekčiau tą merginą ir... Šios mintys
spontaniškos, sąžinė jų nekontroliuoja. Nebent gimsta
mintis, prie kurios prisiriši taip, kaip šventieji prisiriša
prie Dievo valios. Tokia ta šventvagystės pradžia.
Tai buvo nedidelė miela žaislinė katytė. Balta, bet turėjo juodą uodegą ir šviesiai mėlyną suknelę (jei ką nors
iš jūsų domina suknelės). Ir rožinius batelius. Kaipgi
be rožinių batelių. Vertė jos buvo beveik nulinė, pinigų
aš turėjau, bet juk ne viskas gyvenime matuojama vien
pinigais.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnį, smulki vagystė užtraukia
baudą nuo devyniasdešimt iki keturių šimtų eurų. Bet
niekas manęs nesugavo. Ir vogti aš nenustojau.

Sekėsi man gerai. Nedidelė balta katytė netrukus įsigijo pliušinių draugų. Galima sakyti, buvau talentingas.
Todėl savo talento nenorėjau užkasinėti smulkme. Juk
kiekvienas talentas reikalauja visiško atsidavimo, švento paklusnumo. Ir aš paklusau.
Teistas nebuvau, tad kliūtys ginklui įsigyti tebuvo
formalumai. Medicininė pažyma. Prašymas policijai.
Kursai. Seifas. Ir štai aš pasirengęs. Pasirengęs įvykdyti
savo Dievo valią.
Gal mane sugadino amerikiečių filmai, nežinau. Pirmu taikiniu apiplėšti pasirinkau degalinę. Lietuvoje
degalinių darbuotojai ginklų dažniausiai neturi. Bet
kiekviena taisyklė turi išimtį.
O likusią mano istorijos dalį jau aprašė Biliūnas, apie
kurį prašiau negalvoti: „Tai buvo vienintelis mano gyvenime šūvis. Bet laimingas: aš jį lig šiolei dar tebenešioju savo krūtinėje...“
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